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Para Cabos de Aço Galvanizado EHS, HS e SM  

Alça Preformada de Contra Poste (ou Fixador de Estai)

Número
de

Catálogo

Características do Cabo Comprimento 
± 25 
(mm)

Código 
de 
Cor

Massa 
aproximada 

(kg)Diâmetro (mm) Bitola / Construção

WGL-1100 6,4 1/4”; 7 fios 1220 amarelo 0,23

WGL-1102 7,9 5/16”; 7 fios 1525 preto 0,38

WGL-1103 9,5 3/8”; 7 fios 1755 laranja 0,51

WGL-1104 11,1 7/16”; 7 fios 2035 verde 0,85

Encordoamento à esquerda 

A Alça Preformada de Contra Poste - WGL destina-se a 
completar a fixação do cabo de aço ao poste nas aplica-
ções onde se utiliza o próprio cabo de aço envolvendo o 
poste. É recomendada para uso em cabos EHS, HS e SM. 

É fabricada a partir de fios de aço galvanizados e após a 
formação recebe na parte interna um material abrasivo 
para melhorar o agarramento sobre o cabo. 

Vantagens
•	 Fixação segura da extremidade do cabo ao próprio cabo;

•	 Resistência mecânica ao conjunto equivalente à carga 
de ruptura do cabo.

Algumas condições especiais devem ser observadas para 
sua especificação: 

1. O sentido de encordoamento normal para cabos de aço 
é anti-horário ou à esquerda. Portanto, salvo menção 
em contrário, a Alça Preformada de Contra Poste é 
fornecida para este sentido de encordoamento. 

2. A distância do poste ao vértice da junção não deve 
ser menor que 1½ vezes o diâmetro do poste. 

3. A Alça Preformada de Contra Poste deve ser aplicada 
apenas nas partes retas do cabo.

parte central torcida
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Para Cabos de Aço Galvanizado HS e SM                                 

Alça Preformada de Contra Poste (ou Fixador de Estai)

A Alça Preformada de Contra Poste - WGL destina-se a 
completar a fixação do cabo de aço ao poste nas aplica-
ções onde se utiliza o próprio cabo de aço envolvendo o 
poste. É recomendada para uso em cabos EHS, HS e SM. 

É fabricada a partir de fios de aço galvanizados e após a 
formação recebe na parte interna um material abrasivo 
para melhorar o agarramento sobre o cabo.

Vantagens
•	 Fixação segura da extremidade do cabo ao próprio cabo;

•	 Resistência mecânica ao conjunto equivalente à carga 
de ruptura do cabo.

Número
de

Catálogo

Características do Cabo Comprimento 
± 25 
(mm)

Código 
de 
Cor

Massa 
aproximada 

(kg)Diâmetro (mm) Bitola / Construção

WGL-1500 6,4 1/4"”; 7 fios 890 amarelo 0,14

WGL-1502 7,9 5/16"”; 7 fios 1070 preto 0,27

WGL-1503 9,5 3/8"”; 7 fios 1270 laranja 0,31

WGL-1504 11,1 7/16”; 7 fios 1475 verde 0,53

Encordoamento à esquerda

alternativa a anterior
parte central não torcida
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