
MANUAL DO SUPORTE PARA AVENTAL DE CHUMBO
          PARA RAIO X TIPO TOALHEIRO RAD-6576

CARACTERÍSTICAS
 
Suporte para avental de chumbo usado em raio-x tipo toalheiro de fixação em parede de alvenaria. Feito em aço carbono
com acabamento em pintura eletrostática pó na cor branca. Comprimento de 650mm e tubo com diâmetro de 76mm.
Carga Máxima: 50Kg.  Peso Bruto: 2,35 Kg. Fornecido na Branca (W) . Montagem rápida e fácil.

PEÇAS QUE ACOMPANHAM O PRODUTO:

1 - Tubo cilíndrico de n 76mm x 650mm
2 – Chapas laterais de fixação
1 - Kit de acessórios
1 - Manual de instalação
 
 
PEÇAS QUE ACOMPANHAM O KIT:
4– Parafusos AA sextavados 5,5 x 45mm.
4 - Buchas  plásticas  8mm
2 – Parafusos sextavados 1/4"x 1"
2 - capas de parafuso 1/4"

Produzido por:          AVATRON
 
AVATRON EQUIPAMENTOS ELETROMECÂNICOS LTDA
      Fone/Fax: 44 3028 9935                 Maringá - Paraná  
      CNPJ-06.178.791/0001-20               www.avatron.com.br     
 

MONTAGEM:
 
Primeiramente escolha o local da parede onde ficará o suporte.  Para determinar a distância entre os furos de fixação na
parede das duas chapas laterais, é preciso montar as duas laterais no tubo cilíndrico. Depois de montar, meça então a 
distância horizontal e vertical entre os furos das chapas laterais. Marque essas medidas  na parede.  Faça a furação 
na parede com broca 8mm. Introduza as buchas nos furos e fixe as laterais com os parafusos AA 5,5x45mm, sem o tubo 
cilíndrico para facilitar a montagem. Depois de fixo na parede, encaixe o tubo cilintrico entre as laterais, figura 3 e coloque
o parafuso central 1/4" x 1" e aperte para ficar firme. Coloque a capa de acabamento de na cabeça dos parafusos que
prendem o tubo cilíndrico, figura 3.
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IMPORTANTE:  A AVATRON  não se responsabiliza  por instalações mal executadas, paredes fracas, furos
fora de medida, pois podem ocasionar a quebra da parede, rompimento, ou desprendimento das buchas, 
causando  quedas ou danos aos aventais. Por segurança, contrate um profissional qualificado para a instalação.
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