Terminais Gancho (EC) e Mini Gancho (ECS)
Ideal para fixar directamente a esteira de cabos, clipes de viga, suportes e sistemas de
iluminação e sinalização.
INFORMAÇÃO DE PRODUTO

Gancho (EC)

Mini Gancho (ECS)

• Fixação rápida e fácil a esteiras de cabos, clipes de viga e sistemas de
iluminação e sinalização.
• Disponível até 90 kg de Capacidade de Carga, com um factor de
segurança de 5:1
• Fornecido como kit pronto a usar incluindo cabo e suspensor Gripple
• Disponível em comprimentos de 1 a 10 m
• Outros comprimentos disponíveis sob encomenda

INSTALAÇÃO

ESPECIFICAÇÕES DO GANCHO

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
1. Os materiais de construção e as condições variam de local para local.
Se houver suspeita que o material de base não possui força suficiente
para garantir uma fixação adequada, entre em contacto com a Gripple.
A responsabilidade pela decisão de resistência do material de base é do
instalador, e não da Gripple.

C

A

B

Tamanho
No.1
(0 - 10 kg)
No.2
(10 - 45 kg)
No.3
(45 - 90 kg)

A (mm)

B (mm)

C (mm)

2. As informações e recomendações inscritas neste documento foram
consideradas correctas no momento da escrita. Os dados foram obtidos a
partir de testes de laboratório sob diferentes condições e sob a supervisão
de especialistas. É portanto da responsabilidade do instalador ter em conta
os dados especificados em função do local e materiais, e respeitar o destino
desses produtos.
3. A Gripple pode dar orientações  e informações gerais, mas pela natureza dos
produtos Gripple, o instalador será o único responsável por escolher o produto
certo para um determinado uso.
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4. Todos os produtos devem ser usados, manuseados e instalados de acordo
com as suas instruções e recomendações de uso fornecidas e publicadas pelo
fabricante Gripple.
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5. A política da Gripple baseia-se no desenvolvimento e inovação contínua,
pelo que se reserva no direito de alterar especificações sem aviso prévio.

Os terminais Gancho e Mini Gancho são fabricados em aço electro zincado.
Antes de instalar, confirmar compatibilidade do Terminal escolhido com o suporte mecânico.
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