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BAP - BRAÇADEIRA AJUSTÁVEL PARA POSTE

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
A Braçadeira Ajustável para Poste – BAP é 
constituída de uma cinta de aço com orifícios ovais
sequenciais, que se ajusta em superfície curva 
através do encaixe do parafuso regulador em
forma de gancho.

APLICAÇÃO
A Braçadeira Ajustável para Poste – BAP deve ser utilizada para sustentação de cordoalhas e acessórios em postes 
circulares de concreto, de madeira ou de plástico reforçado com fibra de vidro. Para instalação na parte côncava de 
poste duplo “T”, a BAP deve ser aplicada com a base adaptadora.

MATERIAL
A cinta de aço ajustável, o suporte e o parafuso ajustador, são produzidos em aço ABNT 1010/1020. A porca e a 
arruela são produzidas em aço ABNT 1005/1010. Todos os componentes são galvanizados por imersão a quente.

ACONDICIONAMENTO
As cintas são agrupadas em feixes contendo 10 (dez) unidades, com os encaixes dos parafusos reguladores posicio-
nados 5 (cinco) de cada lado e amarrados em 2 (dois) pontos, totalizando 50 (cinquenta) peças. Em um saco plástico 
resistente, serão acondicionados os Parafusos, Porcas e Arruelas, contendo 50 (cinquenta) unidades de cada peça. A 
mercadoria será embalada em uma caixa de papelão resistente, contendo uma identificação externa com a designa-
ção do produto, lote de fabricação e os dados do fabricante.

CONFIGURAÇÕES

Descrição Comprimento útil (mm) Diâmetro do poste (mm) Número de furos

BAP - 2

BAP - 3

BAP - 4

800

1200

1000

160 a 240

260 a 360

250 a 310

22 

33

22

REQUISITOS FUNCIONAIS
Espessura da Camada de Zinco: As amostras foram submetidas ao ensaio para determinar a Espessura da Camada 
de Zinco por unidade de área e atendeu aos valores mínimos especificados, estando entre ø > 10mm: 305g/m
e com ø  < 10mm: 260 g/m.

Resistência à Tração: As amostras foram submetidas ao ensaio de Resistência à tração, utilizando a Máquina de 
Tração, suportando o valor de carga de ruptura mínima de 1500 kgf, sem ocorrências de rompimento;

Resistência das Roscas do Parafuso Regulador: As amostras foram submetidas ao ensaio de Resistência das Roscas 
e os Parafusos Reguladores sofreram cisalhamento antes da ocorrência do espanamento das roscas. 
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