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Belgo Laço Algodão®

Arame para enfardar algodão 

Especificações Técnicas
Spider

Unidades de produção
Belgo Bekaert Arames

Feira de Santana/BA

Sabará/MG

Contagem/MG (sede)

Osasco/SP

Hortolândia/SP

Belgo Arcelor

3,30 / 3,40 / 3,50 / 3,60 / 3,70 e 3,80 mm

+/- 0,05 mm

spiders de 700 Kg

Aço

Bitolas

Tolerância

Acondicionamento

Arames:

Credenciado Belgo Bekaert Arames

3,30 / 3,40 / 3,50 / 3,60 / 3,70 e 3,80 mm

+/- 0,05 mm

2.500 mm

feixes de 200 unidades

Na superfície de cada arame, quando solicitado, é impresso o código do lote do comprador que identifica a origem 
do produto, possibilitando seu rastreamento em caso de furto. Sua carga protegida da origem ao destino.

Tolerância: 
+/- 0,05 mm

Acondicionamento: 
spiders de 700 kg

Galvanizado sob encomenda 
e rastreabilidade.

Resistência e Rastreabilidade são essenciais.

Corte e dobra

Bitolas

Tolerância

Coprimentos

Acondicionamento

Belgo Laço Algodão:

www.belgobekaert.com.br             0800 727 2000
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Encontre-nos nas redes sociais:       



2500 mm 2500 mm 2500 mm 2500 mm

Escolha 
Belgo Laço Algodão
O Belgo Laço Algodão é um arame de alta resistência mecânica 

que assegura total segurança no transporte do algodão. Seu 

aço possui alto teor de carbono, garantindo para você mais 

maleabilidade e resistência. 

O arame pode ser fornecido em spiders ou barras com 

extremidades conformadas em alças curvas, que obtém um nó 

ou laçada de maneira rápida e segura.

• Aço com estrutura interna bem homogênea, com elevada 

   resistência à tração;

• Boa ductilidade e elevado desempenho, evitando quebras;

• Fios com tolerância de bitola bem controlada;

• Recomendação de bitolas com base em estudos de carga;

• Garantia de origem, suporte e confiabilidade da marca  

   Belgo Bekaert Arames.

Qualidade
Belgo Bekaert Arames

Tabela para escolha da bitola do arame:

Densidade do
fardo (Kg/m3)

Diâmetro mínimo
do fio (mm)

350 a 400 3,3

401 a 430 3,4

431 a 450 3,5

451 a 480 3,6

481 a 490 3,7

491 a 500 3,8

Fardo

Comprimento
1040 mm

Largura

520 mm
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Os estudos da Belgo Bekaert Arames são baseados 
em fardos com dimensões de 1040 x 520 x 860 mm, 
ou seja, com um volume de 0,465 m3 e laços com 
comprimento de 2500 mm.

Observações:
Para um mesmo comprimento de laço, o esforço que a prensagem do algodão exerce sobre  

os cintamentos ou amarrações depende da densidade do fardo. Quanto maior a densidade,

maior a carga sobre os laços.

Densidade do fardo (Kg/m3) =  Peso líquido do fardo (Kg)

           Volume do fardo (m3)

Volume do fardo = Comprimento x Largura x Altura

Método visual para identificar
Carga ideal sobre o nó:

Nó
sem carga

Nó
subcarregado

Nó
na carga ideal

Nó
sobrecarregado

  Outras recomendações:
1. Siga rigorosamente a recomendação de bitola versus densidade do fardo a fim de evitar

    sobrecargas nos arames e arrebentamento dos cintamentos;

2. Armazene o arame ou os feixes do Belgo Laço Algodão em local coberto e seco, sobre

    estrados ou pallets de madeira, coberto com lona ou filme plástico limpo, longe de

    produtos corrosivos, tais como adubos, fertilizantes e agroquímicos;

3. Guarde a etiqueta do arame ou do Belgo Laço Algodão até a conclusão dos

    enfardamentos. Ela contém informações importantes para a rastreabilidade do aço 

    e de todas as demais fases do processo industrial;

4. A Belgo Bekaert Arames recomenda a umidificação do algodão durante a fase

    de enfardamento. 


