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NOVA LINHA DE 
GRAMPOS RÁPIDOS
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ACESSÓRIOS PARA GRAMPOS RÁPIDOS QUICK-GRIP® 

MINI MEDIUM-DUTY

Acessório p/ ângulo de 90º Acoplador

GRAMPOS RÁPIDOS QUICK-GRIP® MINI E MEDIUM-DUTY
  [1] Novo botão Quick-Change™ para rápida conversão do grampo em expansor ou instalação de acessórios
[2] Mandíbulas com almofadas protetoras que podem ser removidas para instalação de acessórios
[3] Gatilho Quick-Release™ que pode ser acionado com apenas uma mão
[4] Barra tratada termicamente para evitar dobramentos e flexões durante aplicações, oferecendo maior durabilidade

Os acessórios para Grampos Rápidos proporcionam versatilidade e funcionalidade adicionais, permitindo que você FAÇA MAIS COM IRWIN QUICK-GRIP.

Converte o grampo para uso em 
estruturas com ângulo de 90º

* Disponível apenas para as linhas Medium-Duty e Heavy-Duty ** Disponível apenas para a linha Medium-Duty

Conecta as barras de 2 
grampos, estendendo seu 
tamanho.

F O R Ç A  D E  A P E R T O
64Kg

F O R Ç A  D E  A P E R T O
136Kg

Código Tamanho Capacidade de expansão
Profundidade
da garganta

2005991 6" (15cm) 7-7/8"-13-3/8" (200mm-340mm) 3-3/16" (81mm)

2005992 12" (30cm) 7-7/8"-19-3/8" (200mm-590mm) 3-3/16" (81mm)

2005993 18" (45cm) 7-7/8"-25-3/8" (200mm-645mm) 3-3/16" (81mm)

2005969 24" (60cm) 7-7/8"-31-3/8" (200mm-795mm) 3-3/16" (81mm)

2005970 36" (91cm) 7-7/8"-43-3/8" (200mm-1120mm) 3-3/16" (81mm)

Código Tamanho
Profundidade
da garganta

2006021 6" (15cm) 2-7/16" (62mm)

2006022 12" (30cm) 2-7/16" (62mm)

Grampos

GRAMPOS RÁPIDOS QUICK-GRIP® HEAVY-DUTY 
Com 272kg de força de aperto, o novo grampo rápido IRWIN® QUICK-GRIP® Heavy-Duty é ideal para aplicações pesadas 
como instalações de móveis, demolição e fixação de materiais. As almofadas protetoras são ajustáveis e distribuem 
uniformemente a força de aperto, até mesmo em peças com formatos irregulares. As mandíbulas podem ser removidas 
rapidamente graças ao botão Quick-Change™ que rapidamente converte o grampo em um expansor ou permite o acoplamento 
de acessórios. Além disso, o novo design do cabo e o gatilho com sistema Quick-Release™ simplificam o uso e possibilitam a 
operação do grampo com apenas uma das mãos. O novo grampo rápido IRWIN® QUICK-GRIP® Heavy-Duty oferece a máxima 
força de aperto, versatilidade e durabilidade

[1] Novo botão Quick-Change™ para rápida conversão do grampo em expansor ou instalação de acessórios
[2] Mandíbulas com almofadas protetoras que podem ser removidas para instalação de acessórios
[3] Gatilho Quick-Release™ que pode ser acionado com apenas uma mão
[4] Barra tratada termicamente para evitar dobramentos e flexões durante aplicações, oferecendo maior durabilidade 
[5] Suporte ajustável para apoio do grampo nas superfícies de trabalho

Código Tamanho Capacidade de expansão Profundidade da garganta
2005694 6" (15 cm) 9-1/4"-14-7/8" (235 mm-378 mm) 3-5/8" (92 mm)

2005872 12" (30 cm) 9-1/4"-20-7/8" (235 mm- 530 mm) 3-5/8" (92 mm)

2005875 18" (45 cm) 9-1/4"-26-7/8" (235 mm- 6783 mm) 3-5/8" (92 mm)

2005877 24" (60 cm) 9-1/4"-32-7/8" (235 mm- 835 mm) 3-5/8" (92 mm)

2005878 36" (91 cm) 9-1/4"-44-7/8" (235 mm- 1140 mm) 3-5/8" (92 mm)

2005880 50" (127 cm) 9-1/4"-58-7/8" (235 mm- 1496 mm) 3-5/8" (92 mm)

F O R Ç A  D E  A P E R T O
272Kg272Kg
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Código: 2006025 Código: 2006023
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GRAMPOS IRWIN®

*Obs: Os Grampos Mini não possuem extensor


