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ETK-SUPORTE DM COM ROLDANA

Utilizado para suspensão de fios e cabos em postes e fachadas de prédios, através do isolador 
de 2 ranhuras de plástico, juntamente com o parafuso PR60 que acompanha porca e arruela. 
Fixado nos postes por fita de aço inox.

Descrição

Produto desenvolvido para a fixação de roldanas plásticas (RP), através de parafusos Tipo “PR” que acomodam Fios 
Telefônicos Externos, utilizados pelas Operadoras. Produto projetado para aplicação em superfícies curvas, através da aco-
modação e fixação de Fita de Aço Inoxidável, e modelo 19,0 mm; ou de aplicação de parafusos / Bucha de Nylon;

Fabricado em chapa perfil “L”; com 2 Abas Laterais, partes Horizontal e Vertical.
Na parte Vertical, existem; 1 furo central, 2 furos localizados nas extremidades opostas, destinados para a aplicação de 
parafusos de fixação, 2 Áreas vazadas, localizadas nas laterais de forma à proporcionar a acomodação e a fixação da Fita de 
Aço 19,0 mm; e 2 Abas Laterais, desenvolvidas para proporcionar acomodação em superfícies curvas.
Horizontal existe 1 furo central para proporcionar a fixação da Roldana, através do Parafuso Tipo “PR”;

ROLDANA PLÁSTICA 2 VIAS, conhecida também como, isolador plástico com 2 ranhuras, isolador com 2 vincos plásticos, 
isolador com 2 cavidades ou carretel com 2 ranhuras.
É utilizado para suspensão de fios, cabos e drops, sendo eles ópticos ou metálicos, em conjunto com o parafuso PR-60 ou 
PR-90 e com o suporte “D” modificado simples ou reforçado.

Dimensões:
Cor: Preto
Largura aproximada: 39,00 Milímetros
Comprimento aproximado: 41,50 Milímetros
Diâmetro aproximado interno (Furo): 12,30 Milímetros
Diâmetro aproximado interno das cavidades: 9,65 Milmetros
Peso aproximado unitário: 0,030 Gramas
Material: Plástico com proteção anti-UV

Utilizado para fixação da roldana, podendo ser de porcelana ou plástico, nos suportes Dm simples ou modificado.

Fácil aplicabilidade
Alta resistência a corrosão
Cabeça quadrada 16 Milímetros
Comprimento aproximado:  78 Milímetros
Espessura aproximada: 09,55 Milímetros
Peso aproximado unitário : 0,058 Gramas
Material: Aço Galvanizado

Aplicação

Classificação do Produto
Tipo de produto

Disponibilidade regional

Série do produto

Marca do produto
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O Produto é fabricado em Aço ABNT 1010 / 1020, zincado por imersão à quente, contendo uma espessura de camada de 
zinco com 335 g/m²; desenvolvido de forma à atender à solicitação do Ensaio de Preece (suportando ao ciclo de 4 imersões, 
de 1 minuto cada);

Material

SUPORTE DM

ROLDANA 2 RANHURAS

PARAFUSO PR 60

Acabamento


