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Instrução de Aplicação 

Alça Preformada para Cabo de Aço 

 

Leia atentamente as instruções a seguir e certifique-se que entendeu tudo antes de iniciar 

a aplicação do produto. 

  

Alça Preformada - Aplicada 

Alça Preformada - Não Aplicada 

http://www.macleanpower.com/
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I.APLICAÇÃO DA ALÇA PREFORMADA PARA CABO DE AÇO 

 

 

 

 

II.RECOMENDAÇÕES GERAIS 

1. Solicitamos que confira o produto com desenho e código da caixa. 

2. Sempre aplique o preformado para o intervalo que foi projetado. 

3. Armazenar os materiais Preformados em sua embalagem original. 

4. Não deixar o Preformado solto ou espalhado. 

5. Não se deve jogar ou pisar no Preformado e nem molhá-lo antes da sua aplicação. 

6. As características do cabo e do Preformado devem ser sempre compatíveis e ter o mesmo sentido 

     de encordoamento. 

Consulte nossa equipe de engenheiros especializados para quaisquer esclarecimentos de eventuais 

dúvidas. 

1) Faça o tracionamento do cabo em que será 
aplicada a Alça Preformada. Tracione-o com uma 
tensão ligeiramente superior da desejada para 
compensar perdas de tensão. 

2) 2) Aplique fita plástica isolante no cabo a uma 
distância de aproximadamente 70mm entre o cabo e 
o olhal. Corte o excesso do cabo. 

3) Posicione a Alça Preformada próxima ao olhal, 
fazendo coincidir a curva da alça com o olhal. Faça a 
aplicação da primeira perna no cabo, começando pela 
marca de cor mais próxima da curva da Alça 
Preformada. Aplique até faltar duas voltas para 
completar.  

4) Coloque a sapatilha na curva da Alça Preformada 
e insira a segunda perna da alça no olhal.  

5) Faça a aplicação da segunda perna da Alça 
Preformada, fazendo coincidir as marcas coloridas. 
Aplique até faltar duas voltas para completar.   

6) Retire os equipamentos utilizados para tracionar o 
cabo. Separe as varetas das pontas e forme 
subconjuntos com uma ou duas varetas. Finalize a 
aplicação da Alça Preformada aplicando os novos 
subconjuntos sobre o cabo. 
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