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Campi di impiego dei pallet
Campos de aplicación de los portapiezas
Campos de aplicação dos pallets porta-peças 


Nel sistema di trasferimento il pallet ha la 
funzione di mezzo di trasporto del pezzo 
da lavorare attraverso le varie stazioni di 
lavorazione.

– Le boccole di posizionamento
consentono di posizionare con
precisione il pezzo da lavorare in una
stazione di lavorazione.

– Con i supporti dati opzionali a
disposizione il pezzo da lavorare può
essere accompagnato da informazioni
rilevanti per tutto il percorso di
lavorazione. Queste informazioni
possono essere poi valutate ed
attualizzate direttamente in loco.

Per un pallet completamente smontato 
con una massa totale fino a 3 kg sono 
disponibili diversi tipi di pallet:

– Il pallet WT 1/K estremamente
leggero in versione completamente
in plastica per compiti di trasporto e
posizionamento  2-4.

– Il pallet WT 1/S di fattura robusta con
struttura mista in acciaio e plastica per
compiti di posizionamento semplici e
forze di processo medie  2-5.

– Il pallet WT 1/P di elevata precisione
in struttura completamente in alluminio
per compiti di posizionamento di
precisione e forze di processo medie
 2-6.

Al fine di garantire un funzionamento 
regolare dei singolarizzatori e dell‘unità 
di posizionamento, il pallet deve avere 
una massa minima di 0,5 kg.


El portapiezas sirve para transportar las 
piezas a diferentes estaciones de trabajo 
en el sistema transfer.

– Se utilizan casquillos de
posicionamiento integrados para
ubicar cor rectamente la pieza
transportada en la estación de
mecanizado.

– Los soportes de datos (opcionales)
almacenan información importante
sobre la pieza. Esta información
acompaña a la pieza a lo largo de
la estación de trabajo y puede ser
analizada y actualizada in situ.

Para un portapiezas completamente 
desmontado con un peso total de hasta 
3 kg existen diversos portapiezas a 
escoger:

– El WT 1/K es un portapiezas
especialmente ligero, fabricado
en plástico completo, adecuado
para tareas de transporte y
posicionamiento  2-4.

– El WT 1/S es un portapiezas robusto,
fabricado en un material compuesto
de acero y plástico, adecuado para
tareas de posicionamiento sencillas y
fuerzas de proceso medias  2-5.

– El WT 1/P es un portapiezas de
alta precisión con una estructura
enteramente metálica de aluminio,
adecuado para tareas de
posicionamiento precisas y fuerzas de
proceso medias  2-6.

Para que el separador y la unidad 
de posicionamiento funcionen sin 
problemas, el portapiezas debe tener un 
peso mínimo de 0,5 kg.


No sistema transfer, o pallet porta-
peças serve para transportar a peça 
de trabalho por todas as etapas de 
usinagem.

– Buchas posicionadoras integra das
permitem o posiciona mento exato
da peça de trabalho no posto de
trabalho.

– Com o auxílio de armazenadores
de dados disponíveis em opção, as
informações relevantes para a peça de
trabalho podem acompanhá-la durante
todo o processo de usinagem. Estes
dados podem ser analisados e
atualizados no local.

Para um pallet porta-peças completo 
com um peso total de pallet porta-peças 
de até 3 kg, estão disponíveis diversos 
pallets porta-peças:

– O pallet WT 1/K é um pallet espe-
cialmente leve, completamente
em matéria plástica, concebido
para tarefas de transporte e de
posicionamento  2-4.

– O pallet WT 1/S é um pallet robusto
com estrutura mista construído em
aço e plástico para tarefas simples de
posicionamento e forças médias de
processo  2-5.

– O pallet WT 1/P é um pallet extrema-
mente preciso feito com estrutura
inteiramente metálica de alumínio para
tarefas precisas de posicionamento e
forças médias de processo  2-6.

Para um funcionamento sem falhas 
do separador e da unidade de 
posicionamento, é necessário um peso 
mínimo de 0,5 kg do pallet porta-peças.
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IWT

[mm]
bWT

[mm]
mWT

1) 

[kg]
FGL

2)

[kg]
Nr./No./N°

80 80 0,075 1,5 3 842 527 122
120 120 0,135 2,2 3 842 527 123
160 160 0,225 3,0 3 842 527 124

 2-2  11-10

WT 1/K

00128667

3 842 528 597 (2016-05)

Pallet · Portapiezas · Pallets porta-peças

Pallet WT 1/K
Portapiezas
Pallet porta-peças 

1) Peso a vuoto/peso proprio del pallet
1) Peso en vacío/peso propio del portapiezas
1) Peso vazio / peso próprio do pallet porta peças

2) Carico applicabile consentito sul pallet
2) Carga admisible de apoyo del portapiezas
2) Carga do pallet porta-peças admissível


Utilizzo:
Il WT 1/K è un pallet estremamente 
leggero in versione completamente 
in plastica. Con un carico totale max. 
consentito di 3 kg sono possibili carichi 
più elevati.
Il WT 1/K è particolarmente idoneo per
compiti di trasporto e compiti semplici di
posizionamento in combinazione con 
l’unità di posizionamento PE 1/P. Non 
è possibile l’impiego con l’unità di 
sollevamento e posizionamento HP 1/P.
Esecuzione:
– 3 grandezze standard
– Scanalatura prismatica su entrambi i

lati per il posizionamente nell’unità di
posizionamento PE 1/P

– Possibilità di montaggio per
supporti dati mobili dei sistemi di
identificazione ID 15, ID 40 e ID 200

– Basamenti sostituibili
Materiale:
– Esecuzione completamente in

poliammide (PA 66)
– Basamenti: poliammide (PA66)
Fornitura:
Pallet, completo
Stato alla consegna:
Montato
Accessori opzionali:
– Elemento ammortizzante,  2-7
– Commutatore,  2-8
– Supporti dati mobili ID 15/MDT,

ID 40/MDT o ID 200/MDT, ved.
catalogo Sistemi di identificazione
(3 842 536 509)


Utilización:
El modelo WT 1/K es un portapiezas 
especialmente ligero, fabricado en 
plástico completo. Con una carga total 
permitida de un máximo de 3 kg son 
admisibles cargas mayores. El WT 1/K 
es especialmente idóneo para sencillas 
tareas de transporte y posicionamiento 
junto con la unidad de posicionamiento 
PE 1/P. No es posible su uso con la 
unidad de elevación y posicionamiento 
HP 1/P.
Modelo:
– 3 tamaños estándar
– Ranura prismática bilateral para el

posicionamiento en la unidad de
posicionamiento PE 1/P

– Posibilidades de montaje e instalación
para el soporte de datos móvil de
los sistemas de identificación ID 15,
ID 40 e ID 200

– Tacos intercambiables
Material:
– Modelo de plástico completo de

poliamida (PA 66)
– Tacos: poliamida (PA66)
Volumen de suministro:
Portapiezas, completo
Estado de suministro:
Montado
Accesorios opcionales:
– Elemento de amortiguación,  2-7
– Elemento de conmutación,  2-8
– Soportes de datos móvil ID 15/MDT,

ID 40/MDT o ID 200/MDT, véase el
catálogo de sistemas de identificación
(3 842 536 509)


Utilização:
O WT 1/K é um pallet porta-peças 
particularmente leve composto 
totalmente de matéria plástica. Com 
uma carga total máxima de 3 kg, é 
possível um acúmulo maior de carga. O 
WT 1/K é adequado principalmente para 
operações de transporte e operações 
simples de posicionamento combinada 
com a unidade de posicionamento PE 
1/P.
Não é possível a sua utilização com a 
unidade de elevação e posicionamento 
HP 1/P.
Modelo:
– 3 tamanhos padrão
– Ranhura prismática de dois lados

para o posicionamento na unidade de
posicionamento PE 1/P

– Possibilidade de acoplamento e
montagem para armazenadores de
dados portáteis dos sistemas de
identificação ID 15, ID 40 e ID 200

– Bases móveis substituíveis
Material:
– Composto totalmente de material

sintético poliamida (PA 66)
– Bases móveis: poliamida (PA 66)
Lote de fornecimento:
pallet porta-peças, completo
Condição de entrega:
Montado
Acessórios opcionais:
– Elemento amortecedor,  2-7
– Elemento comutador,  2-8
– Armazenadores de dados móveis

ID 15/MDT, ID 40/MDT ou ID 200/
MDT, veja o catálogo Sistemas de
Identificação (3 842 536 509)
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IWT

[mm]
bWT 

[mm]
mWT

1)

[kg]
FGL

2) 

[kg]
Nr./No./N°

80 80 0,165 1,5 3 842 526 849
120 120 0,430 2,2 3 842 526 850
160 160 0,830 3,0 3 842 526 851

 2-2  11-10

WT 1/S

00128668

3 842 528 597 (2016-05)
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Pallet WT 1/S
Portapiezas
Pallet porta-peças 


Utilizzo:
Il WT 1/S è un pallet di elevata rigidità 
con struttura mista in acciaio e plastica 
che consente di eseguire fori nella 
piastra d’acciaio.
Il WT 1/S è idoneo anche per il
trasporto e la lavorazione di pezzi
leggeri. Per il posizionamento è a 
disposizione l’unità di posizionamento 
PE 1/P. Non è possibile l’impiego con 
l’unità di sollevamento e posizionamento 
HP 1/P.
Esecuzione:
– 3 grandezze standard
– Telaio in poliammide, piastra di

supporto in acciaio
– Scanalatura prismatica bilaterale

per il posizionamente nell’unità di
posizionamento PE 1/P

– Possibilità di montaggio e di
integrazione per supporti dati mobili
dei sistemi di identificazione ID 15,
ID 40 e ID 200

– Basamenti sostituibili
Materiale:
Telaio, basamenti: poliammide (PA 66)
Piastra portante: acciaio, rivestimento
in KTL
Fornitura:
Pallet, completo
Stato alla consegna:
Montato
Accessori opzionali:
– Elemento ammortizzante,  2-7
– Commutatore,  2-8
– Supporti dati mobili ID 15/MDT,

ID 40/MDT o ID 200/MDT, ved.
catalogo Sistemi di identificazione
(3 842 536 509)


Utilización:
El modelo WT 1/S es un portapiezas de 
mayor rigidez, fabricado en un material 
compuesto de plástico y acero VA. Con 
él, es posible realizar aberturas en la 
placa de soporte de acero.
El WT 1/S también está indicado para 
el transporte y el mecanizado de piezas 
ligeras. Para el posicionamiento, sirve 
la unidad de posicionamiento PE 1/P. 
No es posible su uso con la unidad de 
elevación y posicionamiento HP 1/P.
Modelo:
– 3 tamaños estándar
– Bastidores de poliamida, placa

portadora de acero
– Ranura prismática bilateral para el

posicionamiento en la unidad de
posicionamiento PE 1/P

– Posibilidades de montaje e instalación
para el soporte de datos móvil de
los sistemas de identificación ID 15,
ID 40 e ID 200

– Tacos intercambiables
Material:
Bastidor, tacos: poliamida (PA 66)
Placa portadora: acero, recubierto por
cataforesis
Volumen de suministro:
Portapiezas, completo
Estado de suministro:
Montado
Accesorios opcionales:
– Elemento de amortiguación,  2-7
– Elemento de conmutación,  2-8
– Soportes de datos móvil ID 15/MDT,

ID 40/MDT o ID 200/MDT, véase el
catálogo de sistemas de identificación
(3 842 536 509)


Utilização:
O WT 1/S é um pallet porta-peças com 
estrutura mista de matéria plástica e aço 
com alta rigidez. Portanto é possível a 
utilização de aberturas na placa de aço. 
O WT 1/S também é apropriado para 
o transporte e usinagem de peças mais
leves. Para o posicionamento deve ser 
utilizada a unidade de posicionamento 
PE 1/P. Não é possível a sua utilização 
com a unidade de elevação e 
posicionamento HP 1/P.
Modelo:
– 3 tamanhos padrão
– Moldura de poliamida, placa de aço
– Ranhura prismática de dois lados

para o posicionamento na unidade de
posicionamento PE 1/P

– Possibilidade de acoplamento e
montagem para armazenadores de
dados portáteis dos sistemas de
identificação ID 15, ID 40 e ID 200

– Bases móveis substituíveis
Material:
Moldura, bases móveis: poliamida
(PA 66)
Placa: aço, com pintura cataforética
Lote de fornecimento:
Pallet porta-peças, completo
Condição de entrega:
Montado
Acessórios opcionais:
– Elemento amortecedor,  2-7
– Elemento comutador,  2-8
– Armazenadores de dados móveis

ID 15/MDT, ID 40/MDT ou ID 200/
MDT, veja o catálogo Sistemas de
Identificação (3 842 536 509)

1) Peso a vuoto/peso proprio del pallet
1) Peso en vacío/peso propio del portapiezas
1) Peso vazio/peso próprio do pallet porta peças

2) Carico applicabile consentito sul pallet
2) Carga admisible de apoyo del portapiezas
2) Carga do pallet porta-peças admissível
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IWT 

[mm]
bWT 

[mm]
mWT

1) 

[kg]
FGL

2) 

[kg]
Nr./No./N°

80 80 0,205 1,5 3 842 530 443
120 120 0,440 2,2 3 842 530 444
160 160 0,760 3,0 3 842 530 445

 2-2  11-11

WT 1/P

00128669

3 842 528 597 (2016-05)
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Pallet WT 1/P
Portapiezas
Pallet porta-peças 


Utilizzo:
Il WT 1/P è un pallet dalla struttura 
completamente in alluminio di elevata 
rigidità.
Il WT 1/P è idoneo per esigenze di
massima precisione in combinazione 
con l’unità di posizionamento PE 1/P e 
l’unità di sollevamento e posizionamento 
HP 1/P.
Esecuzione:
– 3 grandezze standard
– Struttura interamente in alluminio
– Scanalatura a coda di rondine su

entrambi i lati per il posizionamento
nell’unità di posizionamento PE 1/P

– Boccole di posizionamento per
l’impiego con l’unità di sollevamento e
posizionamento HP 1/P

– Possibilità di montaggio per
supporti dati mobili dei sistemi di
identificazione ID 15, ID 40 e ID 200

– Basamenti sostituibili
Materiale:
– Pallet: alluminio, nichelato

chimicamente
– Basamento: poliammide (PA66)
Fornitura:
Pallet, completo
Stato alla consegna:
Montato
Accessori opzionali:
– Commutatore,  2-8
– Supporti dati mobili ID 15/MDT,

ID 40/MDT o ID 200/MDT, ved.
catalogo Sistemi di identificazione
(3 842 536 509)


Utilización:
El modelo WT 1/P es un portapiezas 
de mayor rigidez, con una estructura 
enteramente metálica de aluminio. 
El WT 1/P es idóneo para las exigencias 
de precisión más altas junto con la 
unidad de posicionamiento PE 1/P y la 
unidad de elevación y posicionamiento 
HP 1/P.
Modelo:
– 3 tamaños estándar
– Estructura enteramente metálica de

aluminio
– Ranura en cola de milano bilateral para

el posicionamiento en la unidad de
posicionamiento PE 1/P

– Casquillos de posicionamiento para
su uso con la unidad de elevación y
posicionamiento HP 1/P

– Posibilidades de montaje e instalación
para el soporte de datos móvil de
los sistemas de identificación ID 15,
ID 40 e ID 200

– Tacos intercambiables
Material:
– Portapiezas: aluminio, quím. niquelado
– Taco: poliamida (PA66)
Volumen de suministro:
Portapiezas, completo
Estado de suministro:
Montado
Accesorios opcionales:
– Elemento de conmutación,  2-8
– Soportes de datos móvil ID 15/MDT,

ID 40/MDT o ID 200/MDT, véase el
catálogo de sistemas de identificación
(3 842 536 509)


Utilização:
O WT 1/P é um pallet porta-peças 
com estrutura inteiramente metálica de 
alumínio com alta rigidez.  
O WT 1/P é apropriado para operações 
que envolvem alta precisão combinado 
com a unidade de posicionamento 
PE 1/P e a unidade de elevação e 
posicionamento HP 1/P.
Modelo:
– 3 tamanhos padrão
– Estrutura totalmente metálica em

alumínio
– Ranhura tipo cauda de andorinha de

dois lados para o posicionamento na
unidade de posicionamento PE 1/P

– Buchas posicionadoras para utilização
com a unidade de elevação e
posicionamento HP 1/P

– Possibilidade de acoplamento e
montagem para armazenadores de
dados portáteis dos sistemas de
identificação ID 15, ID 40 e ID 200

– Bases móveis substituíveis
Material:
– Pallet porta-peças: alumínio, quim.

chapeado com níquel
– Base móvel: Poliamida (PA66)
Lote de fornecimento:
pallet porta-peças, completo
Condição de entrega:
Montado
Acessórios opcionais:
– Elemento comutador,  2-8
– Armazenadores de dados móveis

ID 15/MDT, ID 40/MDT ou ID 200/
MDT, veja o catálogo Sistemas de
Identificação (3 842 536 509)

1) Peso a vuoto/peso proprio del pallet
1) Peso en vacío/peso propio del portapiezas
1) Peso vazio/peso próprio do pallet porta peças

2) Carico applicabile consentito sul pallet
2) Carga admisible de apoyo del portapiezas
2) Carga do pallet porta-peças permíssivel
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Elemento ammortizzante
Elemento amortiguador
Elemento amortecedor 


Utilizzo:
Elemento ammortizzante per
l’ammortizzamento dei rumori provocati
dal contatto tra i pallet WT 1/K o  
WT 1/S

Materiale:
PUR, rosso


Utilización:
Elemento amortiguador para la 
amortiguación de los ruidos procedentes 
del choque de los portapiezas WT 1/K 
o WT 1/S

Material:
PUR, rojo


Utilização:
Elemento amortecedor para abafamento 
de ruídos no contato com o pallet porta-
peças WT 1/K ou WT 1/S

Material:
PUR, vermelho 

Elemento ammortizzante
Elemento amortiguador
Pallet porta-peças
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Nr./No./N°
10 3 842 532 814

00108212

3 842 528 597 (2016-05)
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Commutatore
Elemento de conmutación
Elemento comutador 


Utilizzo:
Commutatore per il rilevamento degli 
interruttori di prossi mità induttivi installati 
lateralmente

Materiale:
PA, nero, lamiera in acciaio inossidabile


Utilización:
Elemento interruptor para activar los 
interruptores de aproximación inductivos 
montados en el lateral

Material:
PA, negro, chapa de acero inoxidable


Utilização:
Elemento comutador para ativar os 
interruptores de aproximação indutivos 
montados lateralmente

Material:
PA, preto, chapa de aço inoxidável

Commutatore
Elemento de conmutación
Elemento comutador




