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DURASEAL Abraçadeiras de tubo rígido - Abraçadeira de tubo rígido de escape

Dados técnicos e informações de encomenda

Equipamento de aperto de elevada força com revestimento 
anticorrosão

Capacidade de aperto melhorada para tubos rígidos mais 
espessos em folgas de tubo rígido maiores

Fácil de montar, apenas um ponto de binário de montagem
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Abraçadeira de vedação extra

A DuraSeal oferece uma capacidade de carga de aperto e de vedação ex-
tra para atingir ou ultrapassar os requisitos de durabilidade sem distorção 
permanente dos membros de escape. Concebida para aplicações com 
paredes de tubos rígidos mais espessas e maiores folgas de montagem do 
tubo rígido, é ideal para aplicações com espaço de embalagem limitado.

Exposição rápida das vantagens

• O bloco de reação exclusivo fornece uma total distribuição de 360°
• Uma forma simples e eficaz de ligar os componentes do sistema de 

escape
• Concebida para uma pré-união integral da montagem
• Pré-montada para uma instalação fácil
• Permite a manutenção da união, sem distorção permanente

Aplicações

• Para requisitos de elevada durabilidade
• Capacidade de aperto melhorada para aplicações com paredes 

de tubos rígidos mais espessas e maiores folgas de montagem 
do tubo rígido

• Ideal para aplicações com espaço de embalagem limitado
• Tubos rígidos, silenciadores e conversores
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DURASEAL NORMACONNECT® 

Denominação

Diâmetros

409 Aço inoxidável
Azulem mm

em 
polegadas

DURASEAL 50,8 50,8 2 0371 0001 056

DURASEAL 57,15 57,15 2,25 0371 0001 062

DURASEAL 63,5 63,5 2,5 0371 0003 068

DURASEAL 69,85 69,85 2,75 0371 0003 075

DURASEAL 76,2 76,2 3 0371 0004 081

DURASEAL 88,9 88,9 3,5 0371 0000 093

DURASEAL 101,6 101,6 4 0371 0001 107

DURASEAL 114,3 114,3 5 0371 0000 132

Materiais

• 409 aço inoxidável
• 304 aço inoxidável (mediante pedido)

Informações

• Perfil de diâmetros: 2” – 5” (50,8 mm – 127 mm)
• parafuso sextavado ranhurado de 5/16” (7,9 mm)


