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Narzędzia montażowe

6.1 System automatycznego wiązania 500

6.2 Narzędzia do montażu opasek kablowych 508

6.3 Narzędzia do montażu

 usuwania opasek kablowych z tworzywa 526

 snapperów 527

 materiałów termokurczliwych 528

 materiałów niekurczliwych 531

 oplotów ochronnych i osłon tkaninowych 533

 produktów identyfikacyjnych 534



 6.1 System automatycznego wiązania
Wiązanie automatyczne do Ø 20 mm

Autotool 2000 CPK 500

Autotool 2000 CPK, akcesoria 501

Autotool 2000, opaski kablowe 502

Wiązanie automatyczne

Elementy mocujące do systemów wiązania automatycznego 503

Wiązanie automatyczne, bezodpadowe do Ø 80 mm

Autotool System 3080 504

Autotool System 3080, akcesoria 505

Autotool System 3080, opaski kablowe 506

 6.2 Narzędzia do montażu opasek kablowych
Dobór produktu

Przegląd narzędzi montażowych do opasek kablowych 508, 510

Schemat doboru właściwego narzędzia 509, 510

Informacje techniczne

Jak stosować narzędzie montażowe do opasek kablowych 511

Ręczne narzędzie montażowe do opasek kablowych  
z główką o niskim profilu

MK10-SB 513

Ręczne narzędzie montażowe, wersja prosta

MK20, MK 21 513

Ręczne narzędzie montażowe w obudowie metalowej

MK3SP 514

MK6 518

Ręczne narzędzie montażowe w obudowie z tworzywa sztucznego

EVO7, EVO7SP 515

MK7HT 516

MK9 518

MK9HT 519

Pneumatyczne narzędzie montażowe w obudowie metalowej

MK3PNSP2 514

Pneumatyczne narzędzie montażowe w obudowie  
z tworzywa sztucznego

MK7P 517

MK9P 520

MK9PSST 522

Ręczne narzędzie montażowe do opasek kablowych serii KR

KR6/8 521

Pneumatyczne narzędzie montażowe do opasek kablowych serii KR

KR8PNSE 521

Ręczne narzędzie montażowe do opasek metalowych serii MBT

MK9SST 522

KST-STG200 523

THT 525

Ręczne narzędzie montażowe do opasek metalowych serii MBT, 
MLT, AMT

HDT16 523

Ręczne narzędzie montażowe do opasek metalowych serii MST

MST6 524

MST9 524

Ręczne narzędzie montażowe do opasek metalowych serii MLT

MTT4 525
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6Narzędzia montażowe

 
6.3  Narzędzia do usuwania opasek kablowych  

z tworzywa
Ręczne narzędzie do rozcinania opasek kablowych z tworzywa 
sztucznego

CUTties 526

 
6.3  Narzędzia do montażu produktów typu 

„Snapper”
Ręczne narzędzie montażowe

Narzędzia do snapperów 527

 
6.3  Narzędzia do montażu materiałów 

termokurczliwych
Urządzenie do obkurczania koszulek termokurczliwych

ShrinkPad 110 528

Gazowa dmuchawa gorącego powietrza (opalarka)

E4500 529

Elektryczna dmuchawa gorącego powietrza (opalarka)

H5002 - podręczna 530

H5004 - do profesjonalnego użytku 530

 
6.3  Narzędzia do montażu materiałów 

niekurczliwych
Rozwierak trójzębny do węży i tulejek

NA 531

VA2.5/5 - wzmocniony 532

K, S, SS 533

 6.3 Narzędzia do cięcia oplotów ochronnych
Ręczne narzędzie do cięcia

HSG0 nóż termiczny 533

 
6.3  Narzędzia do montażu produktów 

identyfikacyjnych
Ręczne narzędzie montażowe do Helafix HCR

Helafix HCT Narzędzie montażowe 534
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Narzędzia montażowe
System automatycznego wiązania

Zasilanie
elektryczne z wykorzystaniem zasilacza 
sieciowego (Power Pack CPK)

Czas cyklu regulowany: od 0,8 do 1,4 s

Waga 1,8 kg

Siła naciągania regulowana

Niezawodność, ergonomia, prosta obsługa i elastyczność czynią 
z narzędzia Autotool 2000 CPK idealne rozwiązanie w przypadku 
zastosowań na szeroką skalę, takich jak produkcja wiązek kablowych 
dla przemysłu motoryzacyjnego, AGD i elektronicznego, wiązanie 
worków oraz części. Celem Autotool 2000 CPK jest pełne i ekonomiczne 
wykorzystanie pracy oraz maksymalne zwiększenie wydajności.

Narzędzie Autotool 2000 CPK można obsługiwać w sposób stacjonarny 
bądź mobilny – w połączeniu z zestawem do mocowania stołowego 
(Bench Mount Kit CPK) lub z osprzętem do pracy w podwieszeniu 
(Overhead Suspension CPK), w zależności od zastosowania 
przedstawionego przez klienta.

Inną możliwością jest zintegrowanie AT2000 CPK z w pełni 
zautomatyzowaną linią produkcyjną z wykorzystaniem zasilacza 
sieciowego (Power Pack) i skrzynki sterującej (Control Box), która pełni 
funkcję interfejsu łączącego AT2000 CPK z linią produkcyjną.

Właściwości
• Ewolucyjny model łączący w sobie wieloletnie doświadczenia 

klientów ze stawianymi przez nich wymaganiami
• Sterowany elektronicznie automatyczny system wiązania
• Przyspieszony proces wiązania
• Proces owijania, naciągania i obcinania odznaczający się stabilnością 

i wysoką jakością
• Wiązanie i obcinanie z przedłużoną końcówką (opcjonalne)
• 9 języków do wyboru
• Automatyczne wiązanie wiązek o średnicy do 20 mm
• Funkcja Service Software – kompleksowa analiza danych przy 

pomocy załączonego oprogramowania na PC; Pozyskiwanie danych 
produkcyjnych (PDA)

• Elektronicznie sterowany i monitorowany napęd naciągu
• Wysoka powtarzalność wyników wiązania
• Regulowany czas trwania cyklu, pomiędzy 0,8 a 1,2 s
• Zdejmowalna rączka ułatwiająca pełną automatyzację procesu
• Rozwiązywanie problemów z poziomu menu

Automatyczne wiązanie wiązek o średnicy  
do 20 mm

Autotool 2000 CPK.

Autotool 2000 CPK

Zasilacz sieciowy do Autotool 2000 CPK.

TYP Nr art.

Autotool 2000 CPK 106-00000

Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.

AT2000 CPK Service Software.

Jeden krok do sieci!
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Narzędzia montażowe
System automatycznego wiązania

Właściwości
• Wspomaganie najważniejszych funkcji narzędzia Autotool 2000 CPK
• Zasilacz sieciowy: zasilanie wejściowe 100-240 V AC, 50/60 Hz, 

zasilanie wyjściowe 25,2 V DC, 150 W
• Zestaw do mocowania stołowego - zastosowanie stacjonarne
• Osprzęt do pracy w podwieszeniu - zastosowanie mobilne
• W pełni automatyczna obsługa dzięki zasilaczowi sieciowemu wraz ze 

skrzynką sterującą
• Wspornik HH20, wykorzystywany do utrzymywania jednakowej 

wysokości między wiązaniami zespołu przewodów

Automatyczne wiązanie wiązek o średnicy  
do 20 mm

Zestaw do mocowania stołowego: Pedał, narzędzie Autotool 2000 CPK, zasilacz 
sieciowy CPK i bęben z opaskami T18RA3500.

Akcesoria do Autotool 2000 CPK

TYP
Opis

produktu Nr art.

Overhead Suspension CPK
Osprzęt do pracy w 
podwieszeniu CPK

106-00050

HH20 Wspornik HH20 120-00080

Power Pack CPK Zasilacz sieciowy CPK 106-00100

Power Pack CPK with 
Control Box

Zasilacz sieciowy CPK 
ze Skrzynką sterującą

106-00110

Bench Mount Kit CPK
Zestaw do mocowania 

stołowego CPK
106-00040

Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.

Osprzęt do pracy w podwieszeniu CPK, narzędzie Autotool 2000 CPK, zasilacz 
sieciowy CPK i bęben z opaskami T18RA3500.

Zastosowanie z zestawem do mocowania stołowego.
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Narzędzia montażowe
System automatycznego wiązania

MATERIAŁ
Poliamid 6.6 odporny 
na wyższą temperaturę 
(PA66HS)

Poliamid 6.6 odporny na 
UV i wyższą temperaturę 
(PA66HSW)

Poliamid 4.6 (PA46)

Temperatura pracy -40 °C do +105 °C, (+145 °C, 500 h) -40 °C do +150 °C, (+195 °C, 500 h)

Klasa palności UL94 V2
UL94 V2, Limited Fire Hazard, Niska emisja gazów 
toksycznych i kwasów korozyjnych, Niska emisja dymu

Służą do szybkiego wiązania i zabezpieczania kabli, rur i węży. 
Szczególnie przydatne przy produkcji seryjnej, np. wiązek kablowych, 
wyposażenia przemysłowego, czy w branży samochodowej  
i opakowaniowej.

Właściwości
• Wykonane wyłącznie z tworzywa sztucznego, łatwe w recyklingu
• Doskonałe trzymanie związanego elementu
• Dostępne w kolorze naturalnym i czarnym (PA66)
• Dostępne jako taśma w odcinkach (50 szt.) i na szpuli (3500 szt.)

Automatyczne wiązanie wiązek o średnicy  
do 20 mm

Opaski kablowe do Autotool 2000.

Opaski kablowe do Autotool 2000

Taśma z opaskami T18RA

TYP
Wiązka
Ø max Kolor

Symbol 
materiału

Ilość w 
opak. Nr art.

T18RA50 20,0 80 Czarny (BK) PA66HSW 2 000 szt. 120-40020

T18RA3500
20,0 80 Czarny (BK) PA66HSW 3 500 szt. 120-50010

20,0 80 Naturalny (NA) PA46 3 500 szt. 120-46009

T18RA50 20,0 80 Naturalny (NA) PA66HS 2 000 szt. 120-40019

T18RA3500 20,0 80 Naturalny (NA) PA66HS 3 500 szt. 120-50009

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych. Minimalna ilość do zamówienia (MOQ, Minimum Order Quantity) może różnić się od ilości sztuk w paczce. 
Inne kolory dostępne są na zamówienie. Skontaktuj się z nami!
Brak związków halogenowych zgodnie z zakazami z listy GADSL i obowiązkowa rejestracja na liście SVHC.
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Narzędzia montażowe
System automatycznego wiązania

Właściwości
• Dostosowane do automatycznego systemu wiązania kabli
• Łatwe w mocowaniu

Automatyczne wiązanie

Uchwyty ATSBCFT6LG.

Elementy mocujace do automatycznego systemu wiązania kabli

TYP Rysunek
Grubość
blachy

Ø otworu
mocującego

(FH) Kolor
Symbol 

materiału Nr art.

ATSBCEC35 1,5 - 4,0 - Czarny (BK) PA66HIRHS 102-68355

ATSBCSFT6.5 2,3 - 3,3 6,3 - 6,7 Czarny (BK) PA66HIRHS 102-69066

ATSBCSFT6.5-MD 2,0 - 3,0 6,3 - 6,7 Czarny (BK) PA66HIRHS 102-69065

ATSBCEC36 1,5 - 4,0 - Czarny (BK) PA66HIRHS 102-68365

ATSBCEC37 1,5 - 4,0 - Czarny (BK) PA66HIRHS 102-68375

ATSBCFT6LG 0,6 - 5,1 6,3 - 7,0 Czarny (BK) PA66HIRHS 102-67065

ATSBCEC38 1,5 - 4,0 - Czarny (BK) PA66HSW 102-68385

ATSBC2KSFT6,5 1,7 - 2,3 6,3 - 6,7 Czarny (BK) PA66HIRHS 102-69068

ATSBCKSFT6,5 0,7 - 1,3 6,3 - 6,7 Czarny (BK) PA66HIRHS 102-69067

ATSBCOWSFT6,5 2,3 - 3,3 6,3 - 6,7 Szary (GY) PA46 102-69070

ATSBCSFT6,5PT2,3-3,3 2,3 - 3,3 6,3 - 6,7 Szary (GY) PA46 102-69069

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.

Wspornik wiązki HH20 do płyt montażowych.
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Narzędzia montażowe
System automatycznego wiązania

Zasilanie Elektryczne, zasilacz

Czas cyklu maks. 1,3 s

Waga 1,9 kg

Siła naciągania Regulacja ciągła

Autotool System 3080 (ATS3080) to elektryczne narzędzie do wiązania 
na bazie ciągłej taśmy ząbkowanej o szerokości 4,6 mm oraz oddzialnie 
zakładanych główek. Maksymalna średnica wiązania wynosi 80 mm,  
a jego siła jest dostosowana do wymagań klienta. 

Dzięki możliwości szybkiej wymiany szczęk na inny rozmiar można 
zoptymalizować proces wiązania za pomocą ATS3080 w zależności 
od średnicy wiązki. W czasie pracy narzędzie ATS3080 nie wytwarza 
żadnych odpadów, dlatego idealnie nadaje się do zintegrowania  
z automatyczną linią produkcyjną.

Właściwości
• Żadnych odpadów i równo odcięte opaski kablowe
• Brak strat czasu związanych z koniecznością przygotowywania  

i opróżniania pojemników na odpady
• Zewnętrznie ząbkowana taśma oraz główki są podawane do 

narzędzia w postaci ciągłej z oddzielnych szpul
• Innowacyjne rozwiązanie: pełna współpraca opasek,  

główek i narzędzia
• Współpracuje z osprzętem do mocowania stołowego oraz  

do pracy w podwieszeniu
• Możliwość integracji z automatyczną linią produkcyjną
• Elastyczne narzędzie do pracy w przemyśle motoryzacyjnym  

oraz przy produkcji urządzeń elektronicznych i elektrycznych,  
a także w branży opakowaniowej

• Duża wydajność
• Krótki cykl roboczy (0,8-1,3 s – w zależności od średnicy wiązania)
• Dostępne trzy rozmiary szczęk: 30, 50, 80 mm
• Materiały eksploatacyjne dostępne na szpulach w postaci taśm  

z opaskami o długości 500 m i główkami w liczbie 5000 sztuk

Bezodpadowe wiązanie wiązek o średnicy  
do 80 mm

Autotool System 3080.

Narzędzie Autotool System 3080

Autotool System 3080 ze szczękami w trzech rozmiarach do optymalizacji czasu 
cyklu w zależności od średnicy wiązania.

Zasilacz Switching Power Pack do ATS3080.

TYP Nr art.

Autotool System 3080 102-00000

Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.

Film instruktażowy: Autotool
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Narzędzia montażowe
System automatycznego wiązania

Właściwości
• Do stacjonarnej i mobilnej obsługi narzędzia ATS3080 przy 

zastosowaniu zestawu do mocowania stołowego lub osprzętu do 
pracy w podwieszeniu

• Możliwość pełnej integracji z automatyczną linią produkcyjną
• Zasilacz sieciowy, uniwersalny – wejście: 240/150 V AC 50/60 Hz; 

wyjście: 48 V DC, maks. 150 W
• Zestaw do mocowania stołowego zawiera stojak z uchwytami do 

narzędzia i do szpul oraz pedał
• Osprzęt do pracy w podwieszeniu zawiera wieszak z uchwytami do 

szpul i balanser

Bezodpadowe wiązanie wiązek o średnicy  
do 80 mm

Zestaw do mocowania stołowego z ATS3080, zasilaczem, pedałem oraz szpulami 
z taśmą i główkami.

Akcesoria do narzędzia Autotool System 3080

Zastosowanie poziomego zestawu do 
mocowania stołowego do pakowania 
worków.

ATS3080 z osprzętem do pracy w podwieszeniu do stosowania mobilnego.

Opcjonalnie: Zestaw do mocowania 
stołowego z płytą montażową.

TYP
Opis

produktu Nr art.
Overhead 
Suspension

Osprzęt do pracy w 
podwieszeniu ATS 3080

102-00050

Switching 
Power Pack

Zasilacz sieciowy, 
uniwersalny

102-00100

Bench Mount 
Kit Automatic

Zestaw do mocowania 
stołowego, do pracy 

automatycznej
102-00042

Bench Mount 
Kit Movable

Zestaw do mocowania 
stołowego, elastyczny

102-00040

Bench Mount 
Kit Horizontal

Zestaw do mocowania 
stołowego, poziomy

102-00041

Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
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Narzędzia montażowe
System automatycznego wiązania

MATERIAŁ Poliamid 6.6 odporny na UV i wyższą 
temperaturę (PA66HSW)

Poliamid 6.6 odporny na UV, udary mech.  
i wyższą temp. (PA66HIRHSUV)

Temperatura pracy -40 °C do +105 °C, (+145 °C, 500 h) -40 °C do +95 °C, (+105 °C, 5000 h)

Klasa palności UL94 V2 UL94 HB

Do wiązania i zabezpieczania kabli, węży i rur oraz wiązania 
plastikowych worków. Znakomite w przypadku procesów produkcji 
wielkoseryjnej (np. przy konfekcji wiązek czy przewodów) i w takich 
branżach jak: produkcja urządzeń przemysłowych oraz przemysł 
motoryzacyjny i opakowaniowy.

Właściwości
• Innowacyjne, dwuczęściowe materiały eksploatacyjne  

w postaci ciągłej taśmy (opaski kablowej) i główek
• Optymalne wykorzystanie materiałów eksploatacyjnych,  

gwarantujące bezodpadową pracę
• Brak straty czasu na opróżnianie i przygotowywanie  

pojemników na odpady
• Zewnętrzne ząbkowanie opaski zapobiga uszkodzeniom  

wiązanego materiału
• Szpula z materiałem eksploatacyjnym zawiera 500 m  

opasek kablowych albo 5000 sztuk główek

Bezodpadowe wiązanie wiązek o średnicy  
do 80 mm

Główki i taśma ząbkowana do ATS3080.

Opaski kablowe do narzędzia Autotool 3080

1,2

8,0

9,0

Taśma ATS3080

4,5

Główka ATS3080

5,4 

TYP
Opis

produktu
Wiązka
Ø max Kolor

Symbol 
materiału

Ilość w 
opak. Nr art.

Closures Black ATS3080 Główka ATS 3080 80,0 225 Czarny (BK) PA66HSUV 5 000 szt. 102-66210

Closures Natural ATS3080 Główka ATS 3080 80,0 225 Naturalny (NA) PA66HSUV 5 000 szt. 102-66209

Strap Black ATS3080 Taśma ATS 3080 80,0 225 Czarny (BK) PA66HIRHSUV 500 m 102-66110

Strap Natural ATS3080 Taśma ATS 3080 80,0 225 Naturalny (NA) PA66HIRHSUV 500 m 102-66109

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
Minimalna ilość do zamówienia (MOQ, Minimum Order Quantity) może różnić się od ilości sztuk w paczce.

Zapoznaj się z analogicznymi 
elementami mocujacymi na stronie 503. 



Autotool 2000 - narzędzie automatyczne

Aby uzyskać więcej informacji,  
skontaktuj się z nami!

D
at

a 
w

yd
an

ia
: 1

0/
20

15



6.2

508

MK10-SB.

EVO7/EVO7SP.

MK9.

KR6/8.

MK20, MK21.

MK7HT.

MK9HT.

KR8PNSE.
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MK7P.

MK9P.

MK3PNSP2.

MK6.
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Patrz strona 513

Patrz strona 515

Patrz strona 518

Patrz strona 521

Patrz strona 513

Patrz strona 516

Patrz strona 519

Patrz strona 521

Patrz strona 514

Patrz strona 517

Patrz strona 520

Patrz strona 514

Patrz strona 518

Narzędzia do montażu opasek kablowych

Narzędzia do montażu opasek kablowych serii KR

Narzędzia montażowe
Dobór produktu
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Schemat blokowy doboru narzędzia montażowego

tak

nie

 4,8 mm

 4,8 mm

 4,8 mm

tak

nie

 4,8 mm

tak

= 2,5 mm

= 4,5 mm

tak

nie

Opaska  
kablowa

Atrybuty Narzędzie Strona

Standardowe 
opaski 

kablowe

Opaski 
kablowe serii 

KR

szerokość

szerokość

szerokość

szerokość

narzędzie 
musi mieć 

funkcję 
automa-
tycznego 
obcinania 

końca opaski

pneuma-
tyczne

elektryczne

pneuma-
tyczne

MK10-SB

MK20

MK10-SB

MK21

MK3PNSP2

MK7P

MK9P

EVO7 / EVO7SP

MK7HT

MK6

MK9

MK9HT

AT2000 CPK

ATS3080

KR8PNSE

KR6/8

tak

 4,8 mm

MK3SP 4,8 mm

Narzędzia montażowe
Dobór produktu

513

513

514

520

513

513

517

515

516

518

518

519

500

504

521

521

514
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Patrz strona 522 Patrz strona 523

Patrz strona 525

Patrz strona 522 Patrz strona 523

Patrz strona 524 Patrz strona 525Patrz strona 524

Narzędzia do montażu opasek metalowych

Metalowe 
opaski 

kablowe, 
standardowe

MK9PSST

MK9SST

MTT4

THT

KST-STG200

HDT16

tak pneuma-
tyczne

szerokość

szerokośćnie

tak  16,0 mm

 16,0 mm

 16,0 mm

 12,3 mm

 12,0 mm

 7,9 mm

nie

narzędzie 
musi mieć 

funkcję 
automa-
tycznego 
obcinania 

końca opaski
szerokość

Opaska  
kablowa

Atrybuty Narzędzie Strona

Schemat blokowy doboru narzędzia montażowego

Narzędzia montażowe
Dobór produktu

szerokość

MST6

MST9

5,9 mm

8,9 mm

Metalowe 
opaski 

kablowe serii 
MST

525

522

522

525

523

523

524

524
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Obsługa narzędzia do montażu opasek kablowych (na przykładzie narzędzia EVO7)

Kalibracja narzędzia — nastawianie siły zaciągania

Dotychczas nie została ustalona powszechnie stosowana na rynku 
metoda badań. Przedsiębiorstwa należące do grupy HellermannTyton, 
chcąc zagwarantować najwyższą jakość narzędzi montażowych, 
wykorzystują typowy miernik siły o minimalnej częstotliwości 
próbkowania wynoszącej 10 kHz do badania narzędzi pod kątem sił 
zaciągania opasek. 

Testowanie narzędzi do montażu opasek kablowych nie jest proste. 
Bardzo duże znaczenie mają niezmienne warunki przeprowadzania 
badań oraz postępowanie według ścisłych procedur. Oznacza to, 
że na wynik badania ma wpływ np. rozmiar opasek kablowych, 
czyli ich przekrój poprzeczny, ale także zawartość wody w opasce. 
Przeprowadzanie testów w różnych warunkach lub z wykorzystaniem 
różnych opasek doprowadzi do uzyskania różnych wartości. 

Ogólnie zasadniczą rolę w wyznaczaniu siły zaciągania narzędzia 
montażowego odgrywają następujące czynniki: prędkość aplikacji 
opaski, położenie narzędzia względem opaski kablowej, stan narzędzia  
i opaski kablowej. 

Dlatego należy pamiętać, że wszystkie podawane wartości są orientacyjne. 
Wartości te nie mogą być przenoszone w praktyce "jeden do jednego".

W instrukcji obsługi zawarto zakres regulacji narzędzia dla każdego 
rodzaju opaski kablowej. Jeśli trzeba udokumentować lub wykazać 

zgodność ze specyfikacją wartości siły zaciągania opasek, zaleca się 
wykonywać ich regulację z pomocą miernika siły. Ponadto jako zasadę 
należy przyjąć, że siła zaciągania narzędzia nie powinna być większa niż 
połowa minimalnej wytrzymałości opaski kablowej na rozciąganie.

Minimalna wytrzymałość na rozciąganie (zwana także minimalną 
wytrzymałością na zrywanie) jest najmniejszą siłą, jaką wytrzymuje 
opaska kablowa przed rozerwaniem lub rozciągnięciem. Ta wytrzymałość 
jest ustalana dla zapiętych opasek, dlatego aby prawidłowo dobrać siłę 
zaciągania narzędzia, należy skorzystać ze wzoru:

Narzędzia montażowe
Informacje techniczne

Przykład:

T50R  =  
225 N (Min. wytrzym. na rozciąg.)  

 

225 N 
=
  

2

2

Min. wytrzym. na rozciąg.  
=
  

 2
zalecana siła zaciągania

112,5 N (nast. siła zaciągania zgodnie ze wzorem)

1.  Ustaw dźwignię regulacji siły w 
zależności od typu zaciąganej opaski 
kablowej zgodnie z instrukcją obsługi. 
Wartość siły jest widoczna w okienku.

2.  Owiń opaską kablową wiązkę  
i przełóż końcówkę taśmy przez 
główkę opaski kablowej. 

3.  Zaciągnij opaskę ręcznie 
wystarczająco mocno, aby jedno 
pociągnięcie narzędzia wystarczyło 
do zaciągnięcia opaski z zadaną 
siłą i jej obcięcia. Wprowadź wolny 
koniec taśmy do narzędzia od 
strony otwartego boku z przodu. 

4.  Przesuń narzędzie w kierunku 
wiązki, aż płytka czołowa będzie 
płasko przylegała do główki opaski. 

5.  Pociągnij dźwignię co najmniej jeden raz aż do oporu. Po osiągnięciu zadanej 
siły zaciągu, narzędzie automatycznie obcina swobodną końcówkę taśmy 
równo z główką opaski.
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Siłę zaciągania można zwiększać lub zmniejszać w zależności od 
konkretnego zastosowania.

Należy pamiętać, że stwierdzenie to dotyczy wyłącznie produktów firmy 
HellermannTyton. Opaski kablowe innych producentów mogą wymagać 
innych ustawień sił zaciągania.

Aby zabezpieczyć urządzenie przed zmianą ustawienia wyregulowanej siły 
zaciągu za pomocą miernika siły, firma HellermannTyton oferuje specjalny 
kołpak zabezpieczający (nr art.: 110-07200 dla urządzeń MK7HT, MK7P, 
MK9, MK9HT, MK9SST, MK9P), który można założyć w miejsce pokrętła 
regulacyjnego (aby go zdjąć, wystarczy odkręcić jedną śrubę).

Po wyznaczonym okresie należy ponownie zbadać urządzenie w celu 
sprawdzenia, czy nie wymaga ono dodatkowej regulacji. Kwestia 
regulacji siły zaciągania zależy od indywidualnego przypadku i nie wiąże 
się bezpośrednio z jakością produktu. Nie można potwierdzić dokładnej 
wartości (w niutonach) każdego z ustawień bez podania zakresu 
tolerancji.

Badanie narzędzia do montażu opasek kablowych 
EVO7 przy użyciu miernika siły.

Poniżej opisano sposób badania siły zaciągania narzędzia do ręcznego 
montażu opasek.

1. Umieść opaskę kablową (zielona) w uchwycie (A).

2.  Przyłóż końcówkę narzędzia montażowego (B) na płasko  
do bloku testowego (C).

3.  Wsuń taśmę opaski kablowej do narzędzia montażowego  
i przeciągnij, aby stykała się na płasko z uchwytem (A).

4. Wyzeruj miernik siły (D).

5.  Naciskaj spust narzędzia montażowego do chwili odcięcia  
opaski kablowej.

6. Wyznaczona zostanie siła zaciągu w chwili odcięcia opaski.

Narzędzia montażowe
Informacje techniczne
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Narzędzia montażowe
Narzędzia do montażu opasek kablowych

Właściwości
• Idealne narzędzie do montażu opasek o płaskiej główce 

HellermannTyton RPE i PE
• Zaciąga i obcina zbędny koniec taśmy na równo przy główce

Narzędzie ręczne do zaciągania opasek kablowych 
o płaskiej główce

MK10-SB.

MK10-SB do opasek o szerokości do 9,5 mm

MK21 do opasek o szerokości do 7,6 mm

MK20 do opasek o szerokości do 4,8 mm

TYP
Szerokość opaski 

max (G)
Grubość opaski 

max Waga Nr art.

MK10-SB 9,5 2,5 0,33 kg 110-10001

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.

MK20, MK21.

Właściwości
• Lekkie, ergonomiczne narzędzia
• Do zaciągania i obcinania standardowych opasek kablowych firmy 

HellermannTyton o szerokości od 4,8 do 7,6 mm
• Narzędzia MK20 i MK21 nadają się znakomicie do prac montażowych 

prowadzonych na budowie
• Opaski po zamocowaniu i zaciągnięciu są obcinane poprzez 

przekręcenie narzędzia.

Narzędzie do ręcznego zaciągania opasek 
kablowych, wersja prosta

Załóż opaskę. Zaciągnij. Przekręć aby odciąć końcówkę.

TYP
Szerokość opaski 

max (G)
Grubość opaski 

max Waga Nr art.

MK20 4,8 1,5 0,05 kg 110-20006

MK21 7,6 2,5 0,05 kg 110-21016

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.

Szczegółowych informacji na temat norm i dopuszczeń szukaj w Załączniku.
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Narzędzia montażowe
Narzędzia do montażu opasek kablowych

Metalowe narzędzie MK3SP do montażu opasek kablowych jest 
używane w przemyśle samochodowym, AGD, lotniczym, kolejowym  
i medycznym przy konfekcji wiązek kablowych. Wykorzystuje się je także 
przy montażu instalacji elektrycznych, np. w budynkach i zakładach 
produkcyjnych.

Właściwości
• Wytrzymałe, metalowe narzędzie do zaciągania opasek kablowych 

firmy HellermannTyton o szerokości do 4,8 mm
• Powtarzalna siła zaciągania opasek, z automatycznym obcinaniem 

zbędnej końcówki na równo z główką
• Możliwość regulacji siły zaciągania
• Niezawodność i niewielkie wymagania konserwacyjne 

Narzędzie do ręcznego zaciągania opasek, 
metalowa obudowa

MK3SP.

MK3SP do opasek o szerokości do 4,8 mm

TYP Opis produktu
Szerokość opaski 

max (G) Grubość opaski max Waga Nr art.

MK3SP  Narzędzie MK3SP 4,8 1,5 0,33 kg 110-03500

SP MK3SP replacement blade Wymienne ostrze noża MK3SP - - 0,01 kg 110-03524

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.

Szczegółowych informacji na temat norm i dopuszczeń szukaj w Załączniku.

Właściwości
• Pneumatyczne narzędzie do zaciągania opasek kablowych
• Mocna obudowa metalowa
• Do montażu opasek kablowych o szerokości do 4,8 mm
• Równomierne zaciąganie i automatyczne odcinanie  

zbędnego końca opaski
• Płynna regulacja siły zaciagania
• Duża prędkość pracy
• Niezawodne działanie i niskie koszty utrzymania 

Narzędzie pneumatyczne do zaciągania opasek, 
obudowa metalowa

MK3PNSP2.

MK3PNSP2 do opasek o szerokości do 4,8 mm

TYP Opis produktu
Szerokość opaski 

max (G)
Grubość opaski 

max Waga Nr art.

MK3PNSP2 Narzędzie MK3PNSP2 4,8 1,5 0,56 kg 110-03400

SP compressed air hose Przewód zasilający - - 0,35 kg 110-30002

SP MK3PNSP2 cutting blade Wymienne ostrze noża MK3PNSP2 - - 0,01 kg 110-30101
Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.

Powietrze zasilające suche / naolejone

Ciśnienie powietrza (min.) 3 Bar

Ciśnienie powietrza (max.) 6 Bar

Gniazdo zasilania powietrzem 4,0 mm

Wymiary (D x W x S) ok. 225 x 140 x 40 mm

Dopuszczenia CE, GS
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Narzędzia montażowe
Narzędzia do montażu opasek kablowych

Właściwości
• Ergonomiczny uchwyt antypoślizgowy zapewniający wygodną  

i pewną pracę
• Niskie wymagania dotyczące konserwacji
• Szybka i precyzyjna obsługa przy minimalnym wysiłku (mechanizm TLC)
• Wygodna i łatwa regulacja siły zaciągania
• Wydłużona, smukła głowica ułatwiająca pracę w ograniczonej 

przestrzeni
• Obudowa wykonana ze sprężystego, lekkiego kompozytu 

poliestrowego, wzmocnionego włóknem szklanym.
• Dostępne w dwóch wykonaniach o różnym skoku dźwigni: 

standardowy (90 mm) i krótki (80 mm)

Film instruktażowy: EVO7

Narzędzie do ręcznego zaciągania opasek, 
obudowa tworzywowa

EVO7. 

EVO7 do opasek o szerokości do 4,8 mm

TYP
Opis

produktu
Szerokość opaski 

max (G)
Grubość opaski 

max Waga Nr art.

EVO7 EVO7 4,8 1,5 0,28 kg 110-70129

EVO7SP EVO7SP 4,8 1,5 0,28 kg 110-70130

BLADEKT Wymienne ostrze noża EVO7 - - - 110-70106

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.

1.  Napinanie (Tension): opaska kablowa jest napinana w zwykły sposób. 
2.  Blokowanie (Lock): Gdy siła naciągu osiąga zadaną siłę, mechanizm blokujacy 

blokuje taśmę opaski.

3.  Odcinanie (Cut): Narzędzie delikanie zmniejsza siłę naciągu i dopiero wtedy 
odcina zbędny koniec opaski.

Technologia TLC: Tension (napinanie) –  
Lock (blokowanie) – Cut (odcinanie)

Nowe narzędzie EVO7 chroni mięśnie i stawy oraz zwiększa  
wydajność pracy

•  Ręka operatora jest narażona na działanie mniejszej siły  
odrzutu przy odcinaniu zbędnego końca opaski

• Mniejsza siła potrzebna do zaciągania opasek

Szczegółowych informacji na temat norm i dopuszczeń szukaj w Załączniku.
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Narzędzia montażowe
Narzędzia do montażu opasek kablowych

Narzędzie MK7HT jest przede wszystkim stosowane do montażu opasek 
kablowych w produkcji wiązek kablowych.

Właściwości
• Lekka obudowa wzmocniona włóknem szklanym
• Ergonomiczna konstrukcja
• Do opasek kablowych o szerokości do 4,8 mm
• Wersja MK7 HighTension oferuje większą siłę zaciągania  

niż narzędzie MK7
• Powtarzalna siła zaciągania opasek, z automatycznym obcinaniem 

zbędnej końcówki na równo z główką
• Trzy zgrubne poziomy siły zaciągania z możliwością dokładnej regulacji

Narzędzie do ręcznego zaciągania opasek, 
obudowa tworzywowa

MK7HT. 

MK7HT do opasek o szerokości do 4,8 mm

TYP
Opis

produktu
Szerokość opaski 

max (G)
Grubość opaski 

max Waga Nr art.

MK7HT Narzędzie MK7HT 4,8 1,5 0,29 kg 110-07000

SP MK7HT replacement blade Wymienne ostrze noża MK7/MK7HT - - 0,01 kg 110-07511

SP lock cap tensioning knob Kołpak zabezpieczający - - 0,01 kg 110-07200

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
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Szczegółowych informacji na temat norm i dopuszczeń szukaj w Załączniku.

Narzędzia montażowe
Narzędzia do montażu opasek kablowych

Powietrze zasilające suche / naolejone

Ciśnienie powietrza (min.) 3 Bar

Ciśnienie powietrza (max.) 6 Bar

Gniazdo zasilania powietrzem 4,0 mm

Wymiary (D x W x S) ok. 220 x 170 x 40 mm

Dopuszczenia CE, GS

Narzędzie do zaciągania opasek MK7P wyznacza nowy standard 
racjonalnego montażu opasek w przemysłowych procesach 
produkcyjnych. Dzięki nowemu rozwiązaniu doprowadzenia powietrza, 
ramię zaciągające porusza się znacznie szybciej niż w porównywalnych 
narzędziach.

Właściwości
• Pneumatyczne narzędzie montażowe
• Lekka obudowa wzmocniona włóknem szklanym
• Do opasek kablowych o szerokości do 4,8 mm
• Powtarzalna siła zaciągania opasek, z automatycznym obcinaniem 

zbędnej końcówki na równo z główką
• Możliwość regulacji siły zaciągania
• Duża szybkość zakładania opasek

Narzędzie pneumatyczne do zaciągania opasek, 
obudowa tworzywowa

MK7P. 

MK7P do opasek o szerokości do 4,8 mm

Łatwe w użyciu pokrętło do nastawiania siły naciągu. 

TYP
Opis

produktu
Szerokość opaski 

max (G)
Grubość opaski 

max Waga Nr art.

MK7P Narzędzie MK7P 4,8 1,5 0,43 kg 110-07100

SP compressed air hose Przewód zasilający - - 0,35 kg 110-30002

SP MK7P replacement blade Wymienne ostrze noża MK7P - - 0,01 kg 110-07111

SP lock cap tensioning knob Kołpak zabezpieczający - - 0,01 kg 110-07200

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
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Narzędzia montażowe
Narzędzia do montażu opasek kablowych

Właściwości
• Mocne narzędzie metalowe
• Do opasek kablowych o szerokości do 9,0 mm
• Powtarzalna siła zaciągania opasek, z automatycznym obcinaniem 

zbędnej końcówki na równo z główką
• Możliwość regulacji siły zaciągania
• Niezawodność i niewielkie wymagania konserwacyjne 

Narzędzie do ręcznego zaciągania opasek, 
metalowa obudowa

MK6. 

MK6 do opasek o szerokości do 9,0 mm

TYP
Opis

produktu
Szerokość opaski 

max (G)
Grubość opaski 

max Waga Nr art.

MK6 Narzędzie MK6 9,0 2,0 0,52 kg 110-06000

SP MK6 replacement blade Wymienne ostrze noża MK6 - - 0,01 kg 110-06026

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.

Szczegółowych informacji na temat norm i dopuszczeń szukaj w Załączniku.

Narzędzie MK9 jest stosowane do większych opasek kablowych 
używanych w samochodach ciężarowych, autobusach, maszynach 
budowlanych i rolniczych. Dopuszczenia MIL i VG pozwalają stosować 
MK9 przy produkcji pojazdów wojskowych oraz w przemyśle lotniczym.

Właściwości
• Obudowa wzmocniona włóknem szklanym
• Ergonomiczna konstrukcja
• Do opasek kablowych firmy HellermannTyton o szerokości do 13,5 mm
• Powtarzalna siła zaciągania opasek, z automatycznym obcinaniem 

zbędnej końcówki na równo z główką
• Dwa zgrubne poziomy siły zaciągania z możliwością dokładnej regulacji
• Dopuszczenie MIL i VG

MK9.

Narzędzie do ręcznego zaciągania opasek, 
obudowa tworzywowa
MK9 do opasek o szerokości do 13,5 mm

TYP
Opis

produktu
Szerokość opaski 

max (G)
Grubość opaski 

max Waga Nr art.

MK9 Narzędzie MK9 13,5 2,0 0,39 kg 110-09500

SP MK9 replacement blade Wymienne ostrze noża MK9/MK9HT - - 0,01 kg 110-09511

SP lock cap tensioning knob Kołpak zabezpieczający - - 0,01 kg 110-07200

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
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Narzędzia montażowe
Narzędzia do montażu opasek kablowych

Pistolet MK9HT jest narzędziem zbudowanym na bazie pistoletu MK9, 
lecz posiada mocniejszą sprężynę, co umożliwia zaciąganie opasek 
kablowych z wyjątkowo dużą siłą. Sprawdza się znakomicie przy 
mocowaniu dużych opasek kablowych, na przykład przy konstruowaniu 
ciężarówek lub autobusów.

Właściwości
• Obudowa wzmocniona włóknem szklanym
• Ergonomiczna konstrukcja
• Do opasek kablowych o szerokości do 13,5 mm
• Wersja MK9 HighTension umożliwiająca stosowanie większej siły 

zaciągania niż narzędzie MK9
• Powtarzalna siła zaciągania opasek, z automatycznym obcinaniem 

zbędnej końcówki na równo z główką
• Dwa zgrubne poziomy siły zaciągania z możliwością dokładnej regulacji

Narzędzie do ręcznego zaciągania opasek, 
obudowa tworzywowa

MK9HT. 

MK9HT do opasek o szerokości do 13,5 mm

TYP
Opis

produktu
Szerokość opaski 

max (G)
Grubość opaski 

max Waga Nr art.

MK9HT Narzędzie MK9HT 13,5 2,0 0,39 kg 110-09000

SP MK9 replacement blade Wymienne ostrze noża MK9/MK9HT - - 0,01 kg 110-09511

SP lock cap tensioning knob Kołpak zabezpieczający - - 0,01 kg 110-07200

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
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Narzędzia montażowe
Narzędzia do montażu opasek kablowych

Powietrze zasilające suche / naolejone

Ciśnienie powietrza (min.) 3 Bar

Ciśnienie powietrza (max.) 6 Bar

Gniazdo zasilania powietrzem 4,0 mm

Wymiary (D x W x S) ok. 280 x 200 x 55 mm

Dopuszczenia CE, GS

Narzędzie MK9P jest zbudowane z bardzo wytrzymałych części, 
zapewniających optymalne działanie. Zazwyczaj stosuje się je  
w najbardziej wymagających zastosowaniach: przy konstrukcji 
ciężarówek, autobusów i w przemyśle kolejowym.

Właściwości
• Pneumatyczne narzędzie montażowe
• Lekka obudowa wzmocniona włóknem szklanym
• Do opasek kablowych o szerokości do 13,5 mm
• Powtarzalna siła zaciągania opasek, z automatycznym obcinaniem 

zbędnej końcówki na równo z główką
• Możliwość regulacji siły zaciągania
• Duża szybkość zakładania opasek
• Pierścień do mocowania balansera
• Opcjonalnie z podłączeniem powietrznym od dołu lub od góry

Narzędzie pneumatyczne do zaciągania opasek, 
obudowa tworzywowa

MK9P. 

MK9P do opasek o szerokości do 13,5 mm

MK9P jest dostępny także w wersji  
z zasilaniem od góry.

TYP
Opis

produktu
Szerokość opaski 

max (G)
Grubość opaski 

max Waga
Pozycja gniazda

zasilającego Nr art.

MK9P
Narzędzie MK9P, dół 13,5 2,5 0,91 kg dolne 110-09100

Narzędzie MK9P, góra 13,5 2,5 0,91 kg górne 110-09110

SP compressed air hose Przewód zasilający - - 0,35 kg - 110-30002

SP lock cap tensioning knob Kołpak zabezpieczający - - 0,01 kg - 110-07200

SP MK9P replacement blade
Wymienne ostrze noża 

MK9P
- - 0,01 kg - 110-09111

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.

Szczegółowych informacji na temat norm i dopuszczeń szukaj w Załączniku.
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Narzędzia montażowe
Narzędzia do montażu opasek kablowych

Narzędzie KR6/8 służy do zaciągania opasek serii KR o zamku bolcowym. 
Po osiągnięciu określonego poziomu napięcia opaski, narzędzie wgniata 
wzmacniany włóknem szklanym bolec opaski KR w taśmę opaski, co 
prowadzi do jej plastycznej deformacji. Dzięki zachowaniu ciągłości 
materiału zamek opaski zapewnia wyższą wytrzymałość na zrywanie 
oraz odporność na wibrację.

Właściwości
• Mocne narzędzie metalowe
• Tylko do opasek kablowych serii KR
• Do napinania, blokowania i odcinania zbędnego końca opasek 

kablowych serii KR
• Wystarczy wymienić płytkę czołową, aby móc korzystać z opasek  

o dwóch różnych szerokościach: 6 mm i 8 mm

Narzędzie do ręcznego zaciągania opasek serii KR

KR6/8. 

KR6/8

TYP Opis produktu Do opaski Szer. opaski max. (G) Waga Nr art.

KR6/8 Narzędzie KR6/8 KR6, KR8 8,0 0,52 kg 121-00680

SP KR6/8 replacement blade Wymienne ostrze noża KR6/8 KR6, KR8 - 0,01 kg 122-68019
Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.

Szczegółowych informacji na temat norm i dopuszczeń szukaj w Załączniku.

Powietrze zasilające suche / naolejone

Ciśnienie powietrza (min.) 3 Bar

Ciśnienie powietrza (max.) 4 Bar

Gniazdo zasilania powietrzem 6,0 mm

Wymiary (D x W x S) ok. 320 x 210 x 50 mm

Dopuszczenia CE, GS

Specjalnie zaprojektowane narzędzie do montażu bezząbkowych 
opasek HellermannTyton serii KR o szerokości 8 mm. KR8PNSE oferuje 
szybki i wygodny montaż, przez co nadaje się idealnie do zastosowań 
wielkoseryjnych. KR8PNSE zaciąga opaskę, blokuje ją i obcina wystający 
język na równo z główką, wszystko za naciśnięciem jednego przycisku.

Właściwości
• Pneumatyczne narzędzie montażowe
• Mocna obudowa metalowa
• Tylko do opasek kablowych serii KR
• Do napinania, blokowania i odcinania zbędnego końca opasek 

kablowych serii KR
• Możliwość regulacji siły zaciągania w oparciu o wartość ciśnienia 

powietrza zasilającego
• Pierścień do mocowania balansera

Narzędzie pneumatyczne do zaciągania opasek 
serii KR

KR8PNSE. 

KR8PNSE

TYP Opis produktu Do opaski Szer. opaski max. (G) Waga Nr art.

KR8PNSE Narzędzie KR8PNSE KR8 8,0 1,56 kg 121-00889

SP KR8PNSE replacement blade Wymienne ostrze noża KR8PNSE KR8 - 0,01 kg 122-80032

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
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Narzędzia montażowe
Narzędzia do montażu opasek kablowych

Właściwości
• Obudowa wzmocniona włóknem szklanym
• Ergonomiczna konstrukcja
• Powtarzalna siła zaciągania opasek serii MBT, z automatycznym 

obcinaniem zbędnej końcówki na równo z główką
• Dwa poziomy siły zaciągania z możliwością dokładnej regulacji

Narzędzie do ręcznego zaciągania opasek 
metalowych serii MBT

MK9SST. 

MK9SST do opasek o szerokości do 16,0 mm

TYP
Opis

produktu
Szerokość opaski 

max (G)
Grubość opaski 

max Waga Nr art.

MK9SST Narzędzie MK9SST 16,0 0,3 0,60 kg 110-95000

SP MK9SST replacement blade Wymienne ostrze noża MK9SST - - 0,01 kg 110-95273

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.

Powietrze zasilające suche / naolejone

Ciśnienie powietrza (min.) 3 Bar

Ciśnienie powietrza (max.) 6 Bar

Gniazdo zasilania powietrzem 4,0 mm

Wymiary (D x W x S) ok. 280 x 200 x 55 mm

Właściwości
• Wyjątkowa powtarzalność i dokładność 
• Duża prędkość wiązania i niskie koszty utrzymania 
• Nowe rozwiązanie doprowadzenia powietrza w celu  

przyspieszenia pracy tłoka
• Skrócony czas montażu i zwiększenie liczby zaciągnięć
• Ergonomiczna konstrukcja
• Automatyczne odcinanie zbędnych końcówek opasek kablowych 
• Zaprojektowany do montażu opasek kablowych serii MBT  

o szerokości do 16 mm
• Duża tolerancja ciśnienia zasilającego w zakresie 3 do 6 bar

Narzędzie pneumatyczne do zaciągania opasek 
metalowych serii MBT

MK9PSST.

MK9PSST do opasek o szerokości do 16,0 mm

TYP
Opis

produktu
Szerokość opaski 

max (G)
Grubość opaski 

max Waga Nr art.

MK9PSST Narzędzie MK9PSST 16,0 0,7 0,91 kg 110-95350

SP MK9PSST replacement blade Wymienne ostrze noża MK9PSST - - 0,01 kg 110-95307

SP lock cap tensioning knob Kołpak zabezpieczający - - 0,01 kg 110-07200

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.

MK9SST jest zbudowany z części o dużej wytrzymałości, aby zapewnić 
optymalne działanie. Jest idealnie zaprojektowany do montażu naszych 
opasek kablowych MBT ze stali nierdzewnej o szerokości do 16 mm, 
dzięki czemu doskonale się sprawdza w zastosowaniach w skrajnie 
niekorzystnych warunkach, występujących np. na statkach, platformach 
wiertniczych lub w elektrowniach jądrowych.

MK Pneumatic Steinless Steel Tool (MK9PSST) jest zbudowany z części 
o dużej wytrzymałości, aby zapewnić optymalne działanie w skrajnie 
niekorzystnych warunkach. Jest idealnie zaprojektowany do montażu 
naszych opasek kablowych MBT (Metal Ball Tie) ze stali nierdzewnej  
o szerokości do 16 mm.



6.2

523Więcej informacji: www.HellermannTyton.pl/narzedzia

D
at

a 
w

yd
an

ia
: 1

0/
20

15

Narzędzia montażowe
Narzędzia do montażu opasek kablowych

Właściwości
• Końcówka dwustronna do użytku z serią MBT i z opaskami 

metalowymi serii MBT oraz z seriami AMT i MLT
• Łatwa regulacja uchwytów zapewniająca najbardziej ergonomiczną 

pozycję operatora
• Zintegrowany mechanizm tnący zapewniający płynne cięcie  

i doskonałe wykończenie powierzchni za każdym razem
• Idealne narzędzie zapewniające doskonały montaż opasek kablowych 

MBT, MLT i AMT

Narzędzie do ręcznego zaciągania opasek 
metalowych serii MBT, MLT i AMT

HDT16. 

HDT16 do opasek o szerokości do 16,0 mm

TYP
Szerokość opaski 

max (G)
Grubość opaski 

max Waga Nr art.

HDT16 16,0 0,4 1,00 kg 110-40000

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.

KST-STG200. 

TYP
Szerokość opaski 

max (G)
Grubość opaski 

max Waga Nr art.

KST-STG200 12,3 0,3 0,56 kg 110-09950

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.

Narzędzie HDT16 zaprojektowano do montażu opasek kablowych ze 
stali nierdzewnej o dużej wytrzymałości i z powodzeniem jest używane 
w przemyśle stoczniowym, na platformach wiertniczych, w przemyśle 
wydobywczym, a także w transporcie publicznym. Narzędzie można 
łatwo dostosować do obsługi zarówno opasek kablowych MBT, MLT jak 
i AMT o szerokości do 16 mm.

Właściwości
• Mocne narzędzie metalowe
• Naprężenie regulowane przez operatora
• Cięcie po pociągnięciu dźwigni ręką

Narzędzie do ręcznego zaciągania opasek 
metalowych serii MBT
KST-STG200 do opasek o szerokości do 12,3 mm

KST-STG200 jest prostym narzędziem do ręcznego montażu stalowych 
opasek kablowych, stosowanych w takich branżach jak przemysł 
stoczniowy, górnictwo i przemysł wydobywczy oraz w transporcie 
szynowym. Zaciąganie opaski odbywa się poprzez ręczne ściskanie 
dźwigni głównej, a ucinanie końca taśmy poprzez przesunięcie dźwigni 
noża. Zastosowanie narzędzia jest dużo wygodniejsze i prostsze od 
zaciągania opaski ręcznie.



6.2

524 Więcej informacji: www.HellermannTyton.pl/narzedzia

D
at

a 
w

yd
an

ia
: 1

0/
20

15

Narzędzia montażowe
Narzędzia do montażu opasek kablowych

Narzędzie MST6 zostało specjalnie opracowane przez firmę 
HellermannTyton do zakładania metalowych opasek kablowych serii 
MST-S. Dzięki mechanizmowi punktowego zgniatania, środkowa 
część zamka opaski jest mechanicznie wgniatana w taśmę opaski, 
co prowadzi do lokalnej deformacji metalu obu elementów opaski. 
Mechanizm zamka wgniatanego zapewnia niezawodne wiązanie 
przewodów z doskonałą odpornością na wibracje. Siła zaciskania jest 
swobodnie regulowana przez operatora.

Właściwości
• Mocne narzędzie metalowe
• Ergonomiczne narzędzie
• Powtarzalna siła zaciągania opasek, z automatycznym obcinaniem 

zbędnej końcówki na równo z główką
• Zaprojektowane do użycia z opaskami serii MST-S (5,9 mm)
• Zaciąga, blokuje i obcina wyłącznie opaski metalowe MST-S

Narzędzie do ręcznego zaciągania opasek 
metalowych serii MST-S

MST6.  

MST6 do opasek o szerokości 5,9 mm

TYP
Opis

produktu
Szerokość opaski 

max (G)
Grubość opaski 

max Waga Nr art.

MST6 MST6 5,9 0,3 0,53 kg 110-61000

SP MST6-P29 (blade) Wymienne ostrze noża MST6 - - 0,01 kg 110-61001

SP MST6-P30 (punch) Tłoczek MST6 - - 0,01 kg 110-61002

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.

Narzędzie MST9 zostało specjalnie opracowane przez firmę 
HellermannTyton do zakładania metalowych opasek kablowych serii 
MST-M. Dzięki mechanizmowi punktowego zgniatania, środkowa 
część zamka opaski jest mechanicznie wgniatana w taśmę opaski, 
co prowadzi do lokalnej deformacji metalu obu elementów opaski. 
Mechanizm zamka wgniatanego zapewnia niezawodne wiązanie 
przewodów z doskonałą odpornością na wibracje. Siła zaciskania jest 
swobodnie regulowana przez operatora.

Właściwości
• Mocne narzędzie metalowe
• Ergonomiczne narzędzie
• Powtarzalna siła zaciągania opasek, z automatycznym obcinaniem 

zbędnej końcówki na równo z główką
• Zaprojektowane do użycia z opaskami serii MST-M (8,9 mm)
• Zaciąga, blokuje i obcina wyłącznie opaski metalowe MST-M

Narzędzie do ręcznego zaciągania opasek 
metalowych serii MST-M

MST9. 

MST9 do opasek o szerokości 8,9 mm

TYP
Opis

produktu
Szerokość opaski 

max (G)
Grubość opaski 

max Waga Nr art.

MST9 MST9 8,9 0,4 0,54 kg 110-13000

SP MST9-P29 (blade) Wymienne ostrze noża MST9 - - 0,01 kg 110-13001

SP MST9-P30 (punch) Tłoczek MST9 - - 0,01 kg 110-13002

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
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Narzędzia montażowe
Narzędzia do montażu opasek kablowych

Narzędzie do ręcznego zaciągania opasek kablowych MTT4 jest 
łatwe w obsłudze i służy do zakładania otwieralnych opasek serii 
MLT. Przedłużona końcówka ułatwia prawidłowe mocowanie opasek 
kablowych MLT. Dzięki mechanizmowi zapadkowemu operator może 
obciąć opaskę na prawidłowej wysokości, korzystając z długiej dźwigni 
tnącej.

Właściwości
• Mocne narzędzie metalowe
• Mechanizm zapadkowy, łatwy w użyciu
• Siła zaciągania i moment obcięcia kontrolowane przez operatora

Narzędzie do ręcznego zaciągania opasek 
metalowych serii MLT

MTT4. 

MTT4 do opasek o szerokości do 12,0 mm

TYP
Szerokość opaski 

max (G)
Grubość opaski 

max Waga Nr art.

MTT4 12,0 0,7 0,78 kg 110-04000

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.

Narzędzie THT jest przeznaczone dla użytkowników sporadycznie 
korzystających z opasek kablowych MBT. Narzędzie THT umożliwia 
proste i szybkie, ręczne zaciąganie opasek kablowych MBT oraz 
zawijanie ich w celu uzyskania estetycznego wyglądu.

Właściwości
• Ergonomiczna rękojeść o kształcie T z gumowym uchwytem
• Do opasek kablowych MBT (4,6 mm i 7,9 mm)
• Prosty mechanizm zaciągania zawija opaskę, nie obcinając jej

Narzędzie do ręcznego zaciągania opasek 
metalowych serii MBT

THT. 

THT do opasek o szerokości do 7,9 mm

TYP
Szerokość opaski 

max (G)
Grubość opaski 

max Waga Nr art.

THT Tool 7,9 1,0 0,15 kg 110-09970

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
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Narzędzia montażowe
Narzędzia do montażu usuwania opasek kablowych z tworzywa

Narzędzie CUTties pozwala na usuwanie plastikowych opasek 
kablowych bez ryzyka uszkodzenia izolacji przewodów. Zaleca się 
jego użycie w przypadkach, gdzie przewody i wiązki stanowią wysoką 
wartość, szczególnie w kolejnictwie i lotnictwie.

Właściwości
• Narzędzie do cięcia opasek plastikowych
• Opaskę można przeciąć w dowolnym miejscu
• Zapewnia ochronę przewodów przed uszkodzeniem
• Lekka obudowa aluminiowa o ergonomicznej konstrukcji
• Obsługa jedną ręką
• Trzy narzędzia do opasek kablowych o szerokościach od 2,3 do 4,8 mm
• Kolorowe popychacze ułatwiają identyfikację

Ręczne narzędzie do usuwania opasek kablowych 
z tworzywa sztucznego

CUTties jest precyzyjnym narzędziem do usuwania opasek plastikowych. 

CUTties

Nałóż narzędzie na opaskę... ...lekko docisnij...

…naciśnij przycisk popychacza stale 
dociskając narzędzie...

...puść przycisk popychacza i odłóż 
narzędzie. Opaska jest rozcięta.

TYP
Do opasek o
szerokości Kolor Waga Nr art.

CUTties-1 2,3 - 2,8 Niebieski (BU), Żółty (YE) 0,075 kg 110-05000

CUTties-3 3,3 - 3,8 Niebieski (BU), Zielony (GN) 0,085 kg 110-05001

CUTties-5 4,0 - 4,8 Niebieski (BU), Czerwony (RD) 0,089 kg 110-05002

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
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Narzędzia montażowe
Narzędzia do montażu produktów typu ”Snapper”

Narzędzia do montażu snapperów

Narzędzia do zaciskania snapperów MSNP1-70 i ASNP24-70.

ASNP2-22 do snapperów o rozmiarze 2 do 22

ASNP24-70 do snapperów o rozmiarze 24 do 70

Narzędzie ASNP2-22 do montażu snapperów.

TYP Zastosowanie Waga Materiał Kolor Nr art.

MSNP1-70 Do snapperów SNP od 1 do 70 0,18 kg Metal, Tworzywo sztuczne Żółty (YE) 191-01700

ASNP2-22 Do snapperów SNP od 2 do 22 0,20 kg Metal, Tworzywo sztuczne Niebieski (BU) 191-02220

ASNP24-70 Do snapperów SNP od 24 do 70 0,25 kg Metal, Tworzywo sztuczne Czerwony (RD) 191-24700

Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.

Właściwości
• Do sprawnego montażu obejm zaciskowych typu "Snapper"
• Narzędzie MSNP: przydatne do montażu w terenie 
• Narzędzie ASNP: stosowane do produkcji seryjnej. Śruba  

mocująca ogranicza obszar zacisku i uniemożliwia zbytnie  
zaciśnięcie obejmy zaciskowej

Obejmy zaciskowe typu snapper do 
rur i węży dostępne na stronie 174.

Pneumatyczne narzędzia do 
montażu snapperów są dostępne na 
zamówienie. Skontaktuj się z nami!

MSNP1-70 do snaperów o rozmiarze 1 do 70
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Narzędzia montażowe
Narzędzia do montażu materiałów termokurczliwych

Urządzenie ShrinkPad 110 firmy HellermannTyton służy do szybkiego 
oraz bezpiecznego dla produktu procesu obkurczania cienkościennych 
produktów termokurczliwych z klejem wewnętrznym oraz bez 
niego. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu specjalnych, elastycznych 
poduszek grzejnych, obkurczających produkt termokurczliwy poprzez 
bezpośredni kontakt z nim, zapewniając jednocześnie minimalną 
utratę ciepła. Obróbce można poddać materiał o średnicy do 15 mm, 
przy maksymalnej długości 110 mm. Urządzenie wymaga zasilania 
elektrycznego oraz pneumatycznego.

Właściwości
• Proces obkurczania następuje pod wpływem bezpośredniego kontaktu 

materiału z elastycznymi, dociskowymi poduszkami grzejnymi
• Minimalna utrata ciepła dzięki bezpośredniemu kontaktowi  

z powierzchnią obkurczającą
• Skrócenie czasu obkurczania
• Zwiększenie bezpieczeństwa procesu obkurczania dzięki zastosowaniu 

źródła ciepła z regulacją temperatury
• Możliwość włączenia w zautomatyzowane ciągi produkcyjne
• Bardzo wysokie bezpieczeństwo pracy
• Długa żywotność poduszek obkurczających

Narzędzie do produktów termokurczliwych

Urządzenie do szybkiego obkurczania termokurczy ShrinkPad 110 składa się  
z jednostki sterującej, prasy obkurczającej, przewodu sieciowego oraz łącznika 
nożnego. 

ShrinkPad 110

ShrinkPad 110 – do szybkiego  
i niezawodnego procesu obkurczania.

Film instruktażowy:  
ShrinkPad 110

Zasilanie 230 V AC / 50 Hz

Powietrze zasilające suche / naolejone

Ciśnienie powietrza (max.) 6 Bar

Gniazdo zasilania powietrzem 6,0 mm

Waga 12,5 kg

Temperatura pracy +100 °C do +300 °C

Czas cyklu 0,5-10 s

Rodzaj sterowania włącznik nożny

Wymiary (D x W x S)

Moduł sterowania:  
ok. 205 x 210 x 160 mm, 
Urządzenie do obkurczania:  
ok. 140 x 130 x 220 mm, 
Poduszka obkurczająca:  
ok. 110 x 7 x 20 mm

Dopuszczenia CE

Poduszki obkurczające: Maks. wymiar roboczy.

TYP
Opis

produktu
Zawartość
w kartonie Nr art.

ShrinkPad 110 Urządzenie ShrinkPad 110 1 szt. 391-30000

Pad for ShrinkPad 110 Poduszki obkurczające (Części zamienne) 2 szt. 391-30001

Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.

Poduszki obkurczające - Zestaw.

Szczegółowych informacji na temat norm i dopuszczeń szukaj w Załączniku.
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Narzędzia montażowe
Narzędzia do montażu materiałów termokurczliwych

Zestaw startowy z opalarką E4500 stanowi idealne rozwiązanie do 
pracy w ograniczonej przestrzeni lub w miejscach, gdzie nie ma zasilania 
elektrycznego. Zestaw zawiera opalarkę E4500 ze spiralą ochronną, 
pojemnikiem gazu P445, dyszą refleksyjną Z2 i dyszą płaską Z3. Opalarka 
jest przeznaczona do wszystkich rodzajów produktów termokurczliwych, 
łącznie z rurami, kształtkami i rękawami naprawczymi do kabli. Może 
być również wykorzystywana do gięcia i kształtowania rur PCV, 
miękkiego lutowania rur miedzianych, uszczelniania, rozmrażania, 
ogrzewania i usuwania powłok lakierniczych.

Właściwości
• Bezprzewodowa dmuchawa gorącego powietrza zasilana ze 

specjalnego pojemnika z gazem
• Nie wymaga podłączenia do sieci elektrycznej
• Nadaje się do pracy na zewnątrz
• Zaprojektowana do obkurczania koszulek, rurek, kształtek oraz 

kapturków termokurczliwych
• Dostarczana ze spiralą ochronną, dwoma dyszami kierunkowymi  

i pojemnikiem z gazem
• Umożliwia precyzyjną pracę w każdej pozycji, także  

w trudnodostępnych miejscach
• Może być używana jako stojąca
• Lekka, ergonomiczna konstrukcja
• Czas użytkowania pojemnika z gazem: ok. 1,5 h
• Wyposażona w prostą zapalarkę piezoelektryczną

Gazowa dmuchawa gorącego powietrza (opalarka)

E4500-H opalarka ze spiralą ochronną. 

E4500

Praktyczna opalarka w zestawie z akcesoriami. Pojemnik z gazem P445.

TYP
Opis

produktu Nr art.

E4500 Zestaw zawierący opalarkę E4500 ze spiralą ochronną, pojemnikiem gazu P445 oraz dyszami Z2 i Z3. 391-90002

P445 Pojemnik uzupełniający P445 z gazem (butan, propan, propylen) 391-90101

Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
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Narzędzia montażowe
Narzędzia do montażu materiałów termokurczliwych

Do montażu produktów termokurczliwych, np. cienkościennych 
koszulek i kształtek termokurczliwych.

Właściwości
• Lekka, kompaktowa opalarka 
• Umożliwia wygodną pracę bez odczuwania zmęczenia
• Elektroniczne sterowanie temperaturą w zakresie 100-600°C,  

funkcja chłodnego powietrza o temperaturze 50°C
• Dwustopniowa regulacja przepływu powietrza  

(300 l/min oraz 500 l/min)

Elektryczna dmuchawa gorącego powietrza 
(opalarka)

H5002 – lekka i wygodna opalarka elektryczna. 

H5002 – podręczna

TYP
Opis

produktu

Przepływ
powietrza  

l/min
Temperatura

pracy

Temp. 
chłodnego 
powietrza Moc

Napięcie
zasilania Waga Nr art.

H5002 Opalarka H5002 300 - 500 l/min +100 °C do +600 °C 50 °C 2 000 W 230 V AC ~ / 230-240 V 0,9 kg 391-50200

Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.

TYP
Opis

produktu

Przepływ
powietrza  

l/min
Temperatura

pracy

Temp. 
chłodnego 
powietrza Moc

Napięcie
zasilania Waga Nr art.

H5004 Opalarka H5004 150 - 500 l/min +50 °C do +650 °C 50 °C 2 300 W 230-240V, 50Hz 1,13 kg 391-50400

Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.

Opalarka elektryczna H5004 jest przeznaczona do obkurczania 
różnorodnych produktów termokurczliwych, np. koszulek 
cienkościennych z klejem lub bez kleju, kapturków i kształtek.

Właściwości
• Profesjonalna dmuchawa gorącego powietrza
• Elektroniczna kontrola temperatury
• Regulacja przepływu powietrza
• Wyposażona we wskaźnik LED precyzyjnego ustawienia temperatury

Elektryczna dmuchawa gorącego powietrza 
(opalarka)

H5004 – dla profesjonalistów. 

H5004 – do profesjonalnego użytku
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Narzędzia montażowe
Narzędzia do montażu materiałów niekurczliwych

Rozwierak trójzębny do węży i tulejek 
elastomerowych

Szybki, bezpieczny montaż przy pomocy rozwieraka trójzębnego NA. 

Rozwieraki trójzębne są stosowane do szybkiego i precyzyjnego 
zakładania oznaczników i tulejek.

Właściwości
• Do szybkiego nakładania rozciągliwych tulejek wszystkich typów na 

złącza i kable
• Tulejki nakłada się na zęby rozwieraka
• Po nałożeniu tulejki wystarczy rozewrzeć zęby i przeciągnąć kabel
• W chwili zwarcia zębów rozwieraka tulejka jest nakładany na kabel
• Do wygodnego montażu zaleca się użycie środka smarnego Hellerine

NA

TYP
Opis

produktu
Wiązka
Ø min.

Wiązka
Ø max

Ø
D max

Max długość
tulejki Nr art.

NA/01 Rozwierak NA0/1 1,3 1,8 10,5 28 621-10001

NA1K/3 Rozwierak NA1K/3 2,5 5,0 11,0 28 621-10103

NA4/5 Rozwierak NA4/5 7,5 10,0 15,5 50 621-10405

NA8/10 Rozwierak NA8/10 12,0 17,0 25,5 60 621-10810

NA/01 PRONG Wymienne zęby do NA0/1 1,3 1,8 - 28 621-60001

NA1K/3 PRONG Wymienne zęby do NA1K/3 2,5 5,0 - 28 621-60103

NA4/5 PRONG Wymienne zęby do NA4/5 7,5 10,0 - 50 621-60405

NA8/10 PRONG Wymienne zęby do NA8/10 12,0 17,0 - 60 621-60810

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.

Wymienne zęby NA0/1

Wymienne zęby NA4/5
Wymienne zęby NA8/10

Wymienne zęby NA1K/3

Rozwierak trójzębny; D = 
max średnica rozwarcia
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Narzędzia montażowe
Narzędzia do montażu materiałów niekurczliwych

Narzędzia rozwierające są wykorzystywane w celu zapewnienia szybkiej  
i precyzyjnej aplikacji elastycznych oznaczników i tulejek.

Właściwości
• Przeznaczone do rozciągania odcinków węży oraz elementów 

kauczukowych
• Wytrzymuje duże obciążenie
• Narzędzie standardowo wyposażone w zestaw trzech zębów 2,5/5
• Wymienne zęby dostępne w rozmiarach 8 i 18

Rozwierak trójzębny do węży i tulejek 
elastomerowych

VA2,5/5. 

VA2,5/5 - wzmocniony

Wymienne zęby, rozmiar 18

Wymienne zęby, rozmiar 2,5/5

Wymienne zęby, rozmiar 8
Rozwierak trójzębny; D = 
max średnica rozwarcia

TYP
Opis

produktu
Wiązka
Ø min.

Wiązka
Ø max

Ø
D max Nr art.

VA2.5/5 Rozwierak VA2,5/5 2,5 5,0 26,0 621-00200

VA-2.5/5 PRONG Wymienne zęby, rozmiar 2,5/5 2,5 5,0 26,0 621-01200

VA2.5/5 PRONG 8 Wymienne zęby, rozmiar 8 8,0 10,0 28,0 621-02200

VA2.5/5 PRONG 18 Wymienne zęby, rozmiar 18 18,0 20,0 30,0 621-03200

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
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Narzędzia montażowe
Narzędzia do montażu materiałów niekurczliwych

Rozwieraki trójzębne są stosowane do szybkiego i precyzyjnego 
zakładania oznaczników i tulejek kauczukowych.

Właściwości
• Do szybkiego zakładania oznaczników i tulejek kauczukowych
• Do wygodnego montażu zaleca się użycie środka  

poślizgowego Hellerine
• Zestaw D Kit zawiera narzędzie z kompletem zębów i niewielką 

buteleczkę środka Hellerine.

Rozwierak trójzębny do węży i tulejek 
elastomerowych

Szybki i wygodny montaż przy pomocy rozwieraków trójzębnych. 

K, S, SS

Rozwierak trójzębny; D = max średnica rozwarcia

TYP
Lokalny numer

katalogowy
Wiązka
Ø min.

Wiązka
Ø max

Ø
D max

Max długość
tulejki Nr art.

D KIT D Kit 1,2 11,5 17,0 32 621-80005

K TOOL Rozwierak K 5,0 10,0 17,0 32 621-80007

S TOOL Rozwierak S 2,5 4,0 15,0 20 621-80009

SS TOOL Rozwierak SS 1,2 2,0 15,0 20 621-80008

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.

Narzędzia montażowe
Narzędzia do montażu oploty ochronne

Narzędzie ręczne HSG0 jest używane do równego cięcia oplotu 
ochronnego bez strzępienia końcówek.

Właściwości
• Lekka i wytrzymała konstrukcja
• Szybkie nagrzewanie po naciśnięciu przycisku i błyskawiczne cięcie
• Włókna oplotu topią się i sklejają wzajemnie
• Zabezpieczenie przed rozplataniem się oplotu

Nóż termiczny

Cięcie przy pomocy HSG0 zapobiega rozplataniu się oplotów. 

HSG0

TYP Waga Kolor Nr art.

HSG0 1,15 kg Niebieski (BU) 170-99001

Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.

Wymienne ostrze dostępne jest pod 
numerem artykułu 170-99002.
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Narzędzia montażowe
Narzędzia do montażu produktów identyfikacyjnych

Narzędzia HCT1 i HCT2 są przeznaczone zarówno do cięcia rurek 
(szyldów nośnych) Helafix HCR, jak też do wycinania w nich otworów 
mocujących. Perforator przeznaczony jest dla rurek HCR09 (HCT1) 
i HCR12 (HTC2). Do cięcia rurek HCR06, 18 i 24 można użyć obu 
narzędzi. Aby przymocować szyldy HC i HCR, wystarczy użyć opasek 
kablowych serii T18, wkrętów lub nitów.

Właściwości
• Równe cięcie rurki nośnej Helafix HCR
• Wykrawanie otworów mocujących na krawędzi HCR9 (HCT1)  

i HCR12 (HCT2)
• Mocowanie szyldów przez wykrawane otwory boczne przy  

pomocy opasek serii T18
• Nadaje się do wykrawania otworów pod nity/wkręty  

w rurkach HCR06, HCT18 i HCR24
• Średnica wykrawanego otworu: 2,5 mm
• Mocowanie przy pomocy opasek serii T18,  

wkrętów lub nitów

Narzędzie Helafix

Możemy sami określić długość oznaczenia... 

HCT1 do szyldu nośnego o rozmiarze HCR09

... i wyciąć otwory.

TYP
Dla rurki nośnej 

o szerokości
Przeznaczone

dla Ø D Nr art.

HCT1 10,0 HCR09 2,5 525-00010

HCT2 13,0 HCR12 2,5 525-00013

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
 

HCT2 do szyldu nośnego o rozmiarze HCR12



Ręczne i pneumatyczne narzędzia montażowe.  
Profesjonalny sposób mocowania metalowych opasek kablowych!
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