
Projetada para atender o bobinamento e desbobinamento em tubetes a partir de 6”, a Castanha 
Pneumática PRONATEC se destaca por ter um sistema de fi xação de tubetes diferenciado das demais 
construídas com câmera de ar em borracha. Este sistema foi desenvolvido especialmente para evitar 
inchamento e rupturas nas tradicionais câmaras de ar de borracha, equipada com garras metálicas 
que com a pressão de ar se expandem e fi xam os tubetes de uma maneira mais segura, uma vez 
que a câmara fi ca protegida pelo corpo externo da Castanha.vez que a câmara fi ca protegida pelo corpo externo da Castanha.

CASTANHA PNEUMÁTICA MODELO CPPLP

Sistema de Fixação no Eixo:
Ø do Furo Interno:

Material do Corpo Externo:
Material das Garras:

Peso Máximo da Bobina:
Fornecido nas dimensões:

Bucha Partida ou Mandíbula Móvel
Conforme especificação do cliente
Alumínio Fundido
Aço SAE 1045 temperado
1000 Kg 
Ø externo de 6”, 8”, 10” e 12”

A injeção de ar na Castanha é feita através de uma válvula rápida 
que, com um simples gatilho de ar, é equalizado a pressão até a 
fi xação fi nal do tubete, evitando assim que a bobina deslize pela 
Castanha.

CONEX Castanhas Pneumáticas Ergonômicas (ultra-leves)

• Mais leves - São as castanhas pneumáticas mais leves no
mercado internacional.
• Maior poder de fi xação do tubete - Garante a fi xação do
tubete durante paradas de emergência e aplicações de alto torque.
• Maior durabilidade - Projetada para os severos ambientes das
fábricas.
• Montagem e desmontagem mais fácil - Seu perfi l permite
montagens e desmontagens rápidas.

CASTANHAS PNEUMÁTICAS DE BAIXO PESO E ALTO TORQUE
As Castanhas Pneumáticas ergonômicas CONEX, foram projetadas para operações de bobinamento e 
desbobinamento, transmitindo maior torque, permitindo melhor manuseio e diminuindo a manutenção. 
Podem facilmente ser montadas sobre eixos pneumáticos de 3”. Seu desenho, patenteado, é basicamente 
formado por uma bucha expansiva de alta durabilidade e livre de memória.

Peso Máx. da Bobina: 1.360 kg por castanha. - 2.720 kg por bobina.

Várias opções enumeradas abaixo:
• Válvula dupla.
• Válvula de ação rápida.
• Batentes removíveis.
• Aplicações em balanço.
• Flanges de adaptação.
• Acabamento resistênte à corrosão.

CASTANHAS PNEUMÁTICAS

PRONATEC
Rua Friedrich Von Voith, 426/432 
02995-000 • Jaraguá • SP • SP 

Tel.: (11) 3948-1881 
vendas@pronatec.com.br
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Produto fabricado pela Tidland




