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MK10-SB

Narzędzia do montażu opasek metalowych

MTT4

Narzędzia do montażu opasek kablowych serii KR

MK20, MK21 MK3SP MK7

MK6 MK9 MK9HT

MK9SST

MK3PNSP2 MK7P MK9P

KR6/8 KR8PNSE

Narzędzia ręczne do montażu opasek kablowych

Narzędzia pneumatyczne do montażu opasek kablowych

patrz str. 535.patrz str. 535.

patrz str. 538.patrz str. 538.patrz str. 537.patrz str. 537.

MK7HT

patrz str. 541.patrz str. 539. patrz str. 540.

patrz str. 542.patrz str. 542.

patrz str. 543. patrz str. 543.

patrz str. 536.

KST-STG200

patrz str. 543.

patrz str. 536.

Zalecane narzędzie Numer

MK3SP 1

MK3PNSP2, MK7P 2

MK7 3

MK7HT 4

MK20 5

MK6 6

MK6PN 7

MK9 8

MK9HT 9

MK21 10

Szczegółowych informacji na temat narzędzi
montażowych szukaj na stronie 535.
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nie
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nie

≤ 4,8 mm

≥ 4,8 mm

≤ 4,8 mm

≥ 4,8 mm

≤ 4,8 mm

≥ 4,8 mm

= 2,5 mm

= 4,5 mm

MK20

MK10-SB

MK21

MK7

MK3PNSP2

MK7P

MK9P

MK3SP

MK6

MK9

MK9HT

AT2000

ATS3080

MK7HT

opaski 
standardowe

tak

nie

MK9SST

elektryczne

tak

nie MTT4

KR8PNSE
opaski
serii KR

KR6/8

opaski stalowe

KST-STG200nie

szerokość opaski

pneumatyczne

szerokość opaski

szerokość opaski

pneumatyczne

szerokość opaski

automatyczne
obcinanie

końca opaski

automatyczne
obcinanie końca

opaski
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6.2Jak  używać  na rzędz i  do  montażu  opasek

Jak używać narzędzie do montażu opasek (na przykładzie MK7)

1. Ustaw dźwignię zgrubnej regulacji (1) w zależności od typu zaciąganej opaski kablowej, zgodnie z instrukcją obsługi. Wartość siły jest

widoczna w okienku (2).

2. Użyj pokrętła precyzyjnej regulacji (3), jeśli to konieczne, aby ustawić żądaną wartość.

3. Owiń opaską wiązkę dookoła i przełóż końcówkę taśmy przez główkę opaski (4). Dociągnij wystarczająco mocno, żeby jedno

pociągnięcie narzędzia wystarczyło do napięcia opaski z zadaną siłą i odcięcia.

4. Wprowadź wolny koniec taśmy do narzędzia od strony otwartego boku główki narzędzia (5) i przesuń narzędzie w kierunku wiązki aż

płytka czołowa narzędzia będzie płasko dolegała do głowki opaski (4).

5. Pociągnij dźwignię jeden lub więcej razy aż do oporu. Po osiągnięciu zadanej siły naciągu, narzędzie automatycznie ucina końcówkę

taśmy na równo z główką opaski.

Kalibracja narzędzia - Nastawianie siły zaciągania

Ogólnie rzecz biorąc, zasadniczą rolę 

w określeniu siły napinania narzędzia odgry-

wają następujące czynniki: prędkość napina-

nia, położenie narzędzia w odniesieniu do

opaski kablowej, stan części zużywających

się w narzędziu i stan opaski kablowej.

Dlatego musimy zwrócić uwagę, że wszelkie

wartości, które podajemy, należy zawsze

traktować jako wartości orientacyjne dla

własnej informacji. Wartości te nie mogą

być przenoszone w praktyce „jeden do jed-

nego“.

W instrukcji obsługi, podajemy zakres regu-

lacji dla każdego rodzaju opaski kablowej.

Jeśli wartości napięcia opaski muszą być

udokumentowane i zgodne z okreslonymi

normami, zalecamy, aby dostosować je przy

pomocy urządzenia MAV. Ponadto, jako

zasadę nalezy przyjąć, że siła napinania

narzędzia nie powinna być większa niż poło-

wa minimalnej wytrzymałości opaski na roz-

ciąganie.

Do chwili obecnej nie został ustalona

powszechnie stosowana na rynku metoda

badań. HellermannTyton należy do grupy

przedsiębiorstw które korzystają z urządze-

nia HT50 z MAV Prüftechnik (Berlin) do

określenia siły napinania (zaciągania) narzę-

dzia i do badania jakość narzędzi.

Test narzędzia do opasek kablowych jest

trudniejszy niż to się wydaje na pierwszy

rzut oka. Bardzo duże znaczenie w badaniu

odgrywają spójne warunki badania oraz

wykonanie badania ściśle według ustalonej

procedury. Oznacza to, że na wynik badania

ma wpływ np. rozmiar opaski, a tym samym

jej przekroj, ale także zawartość wody 

w opasce. Testowanie róznych opasek i / lub

w innych warunkach klimatycznych będzie

łatwo prowadzić do uzyskania różnych war-

tości.

Min. wytrzym. na rozciąg. 
= nast. siła

2 zaciągania

Przykład:

T50R =
225 N min. wytrzym. na rozciąg.

2

225 N 
= 112,5 N nast. siła zaciągania

2 zgodnie ze wzorem

Minimalna wytrzymałość na rozciąganie

(zwana także wytrzymałością na zrywanie)

jest najmniejszą siłą, którą wytrzymuje opa-

ska kablowa przed rozerwaniem lub rozcią-

gnięciem (patrz również określenie minimalnej

wytrzymałości na stronie 35).Ta wytrzyma-

łość jest ustalana dla zapiętych opasek, dla-

tego w celu prawidłowej nastawy siły napi-

nającej narzędzia, należy korzystać ze

wzoru:
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