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Bruksområde Pilspisshode Lamellfot Nitte Skrufeste EdgeClip Sveiseboltfeste

H max.

H max.

W max.

H max.

H max.

Denne festemåten gir godt og sikkert feste. Pilspissen sitter sikkert 

på plass når man hører et klikk ved montering. 

Pilspisshode

Skiven reduserer inntrengning av støv, smuss og vann, og gir  

dessuten et sikkert feste på innsiden av borrehulet og beskytter mot 

trykk fra alle retninger. 

Pilspisshode med skive

Pilspisshodet med støtteben gir et godt feste i borrede hull.  

Støttebena skaper ekstra trykk, gir godt feste og utjevner alle  

variasjoner i paneltykkelsen. Disse båndene er også velegnet i  

applikasjoner med mye vibrasjon. 

Pilspisshode med støtteben

Pilspisshodet sikrer godt feste og tar liten plass.

Pilspisshode med støtteben

Lamellføtter er enkle å skyve inn for-borede hull, uten bruk av stor 

kraft. De er ideelle for en rekke platetykkelser. Skiven på toppen  

av lamellen dekker hullet og reduserer inntrengning av støv, skitt  

og vann. 

Lamellfot

Brukerveiledning for festebånd
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Mange av HellermannTyton‘s sveiseboltfester kan monteres for hånd 

("soft push") desiget gjør at det ikke er nødvendig å bruke mye kraft, 

og verktøy er ikke nødvendig. Festene kan demonteres ved å vri til 

venstre. SB9 og SB14 er basert på "hard-push" teknologi, og på disse 

må man benytte hammer i monteringen.

Sveiseboltfeste

Den spesielle ovale formen på disse festene gir en 5-6mm  

justeringsmulighet. Kabelbunten kan derfor beveges  

under installasjonen. 

Sveiseboltfeste med toleranseregulering 

EdgeClip er designet for å bunte og lede kabler og ledninger på  

kanter. Borrehull for festing er ikke lenger nødvendig. EdgeClip  

monteres enkelt for hånd, den integrerte metallklemmen holder 

klipset sikkert på plass. 

EdgeClip

Passer utmerket for fester hvor kabelbunten må kunne styres.  

EdgeClips finnes som dreibare versjoner i 90º og 360º.

EdgeClip dreibar

EdgeClips er enkle å montere. Tappen sneppes inn i hullet og gir et 

sikkert feste.

EdgeClip uten metallklemme

Utmerket løsning for ettermontering av rør og ledninger.

Kabel- & slangefester

Disse robuste festebåndene tåler vibrasjoner. De er enkle å  

montere, og gir en sikker tilpassning av bunten. Høyt vrimoment 

pga. metallgjennomføringen.

For heavy duty applikasjoner

Koblingen er et produkt som benyttes for to buntebånd i  

parallellbunting av rør eller kabler. Utformingen gjør at buntebåndet 

kan roteres opp til 90° hvilket betyr fleksible installasjoner.

To-delt festebånd med kobling


