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Mocowanie
 choinkowe

Uchwyt z mocowaniem choinkowym można łatwo wcisnąć ręcznie w otwory wiercone lub

wytłaczane albo w nieprzelotowe otwory gwintowane. Ułatwia to mała siła potrzebna do

wciśnięcia mocowania. Konstrukcja choinki doskonale nadaje się do mocowania w szerokim

zakresie grubości blach. Talerzyk umieszczony na końcu choinki zakrywa otwór i minimalizuje

przedostawanie się kurzu, brudu i wody.

Mocowanie kotwicowe bez ramion dociskowych
Konstrukcja kotwicy zapewnia dobre mocowania przy zachowaniu możliwie małej

 zajmowanej przestrzeni.

Mocowanie kotwicowe z skrzydełkami dociskowymi
Mocowanie kotwicowe z ramionami dociskowymi, popularnie zwanymi skrzydełkami, oferuje

dobre i stabilne mocowanie w otworach wierconych. Ramiona dociskowe wytwarzają

dodatkowe naprężenie zapewniające mocne i bezpieczne mocowanie niezależnie od  grubości

płyty. Tego typu opaski są zalecane w aplikacjach o dużych wibracjach.

Mocowanie kotwicowe z talerzykiem
Talerzyk minimalizuje wnikanie kurzu, brudu i wody. Dodatkowo zapewnia lepsze osadzenie

w otworze i zabezpiecza mocowanie przed siłami wyrywającymi z różnych kierunków.

Mocowanie
 kotwicowe

Mocowanie opaski na bazie kotwicy oferuje bardzo dużą wytrzymałość na wyrywanie.

Element mocuje się w otworze wierconym przelotowo przez ręczne wciśniecie. Kotwica jest

zamocowana prawidłowo, gdy ramiona kotwicy przejdą na druga stronę płyty i się rozłożą,

co jest sygnalizowane charakterystycznym kliknięciem.
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Nit rozporowy Może być zamocowany do ściany z cegły, betonu lub drewna. Wbijając kołek rozpierający

ramiona nitu uzyskujemy pewne mocowanie wewnątrz otworu. Do montażu zalecane jest

stosowanie narzędzia (młotek).

Mocowanie
śrubowe

Mocowanie tego typu może być realizowane do dowolnej powierzchni za pomocą wkręta

lub śruby. Maksymalna grubość płyty zależna jest od zastosowanej śruby co zapewnia

wysoki stopień elastyczności. Siła docisku jest związana z poziomem naprężenia śruby 

i pozwala na bardzo mocne lub słabe mocowanie.

Opaski mocujące,
dwuczęściowe 
z łącznikiem

Coupler jest elementem łączącym dwie opaski do równoległego prowadzenia węży, wiązek 

i kabli. Jego konstrukcja umożliwia każdej z opasek obrót do 90° i pozwala na elastyczne

prowadzenie instalacji.

EdgeClip Uchwyty EdgeClips zostały specjalnie zaprojektowane do wiązania i prowadzenia przewodów

i kabli wzdłuż lub w poprzek krawędzi. Nie ma potrzeby kosztownego wiercenia otworów.

EdgeClips mocuje się w prosty sposób, ręcznie, przez wciśniecie klipa na krawędź. Zintegrowane

metalowe ząbki mocują bezpiecznie uchwyt do krawędzi.

EdgeClip obrotowy
Idealne do mocowania wiązek, które muszą być prowadzone elastycznie. EdgeClips tego

typu są dostępne w wykonaniach umożliwiających obrót o 90° lub 360°.

EdgeClip bez metalowej klamry
EdgeClips tego typu posiadają zaczep, który zatrzaskuje się w otworze wywierconym 

w odpowiedniej odległości od krawędzi, zapewniając bezpieczne mocowanie uchwytu.

Mocowanie na 
bolcu napawanym

Większość elementów HellermannTyton z mocowaniem na bolcu napawanym może być

instalowana ręcznie („soft push“) poprzez wciśnięcie. Pozwala na to specjalna konstrukcja

mocowania. Elementy mocujące mogą być demontowane poprzez wykręcenie w lewą

stronę. Elementy SB9 i SB14 bazują na technologii „hard push“ i wymagają do montażu

użycia młotka.

Mocowanie na bolcu napawanym z regulacją
Specjalny owalny kształt tego mocowania pozwala na 5-6 mm regulację poprzeczną, niwe-

lującą nieprawidłową pozycję opaski na przewodzie. Wiązka może zostać przesunięta po

zamontowaniu.

Mocowanie do
węży i przewodów

Wyśmienite rozwiązanie do późniejszego mocowania przewodów i węży do

zainstalowanych już przewodów, węży i rur.
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