
Over s i k t  ove r  monte r ingsve rk tøy  fo r  buntebånd

559

6.2

559

MK10-SB

Monteringsverktøy for stålbånd

MTT4

Moneringsverktøy for bånd i KR-serien

MK20, MK21 MK3SP MK7

MK6 MK9 MK9HT

MK9SST

MK3PNSP2 MK7P MK9P

KR6/8 KR8PNSE

Manuelle monteringsverktøy for buntebånd

Luftdrevne monteringsverktøy for buntebånd

Side 566.Side 561. 

Side 564.Side 564.Side 563.Side 563.

MK7HT

Side 567.Side 565. Side 561.

Side 568.Side 568.

Side 569. Side 569.

Side 562. Side 562.

KST-STG200

Side 569.

Mont. verktøy Tallkode

MK3SP 1

MK3PNSP2, MK7P 2

MK7 3

MK7HT 4

MK20 5

MK6 6

MK9P, MK6PN 7

MK9 8

MK9HT 9

MK21 10

For detaljert informasjon om 
monteringsverktøy, se side 561.
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F l y td iagram fo r  opt ima l t  ve rk tøyva lg

560

6.2

ja

nei

ja

ja

nei

≤ 4,8 mm

≥ 4,8 mm

≤ 4,8 mm

≥ 4,8 mm

≤ 4,8 mm

≥ 4,8 mm

= 2,5 mm

= 4,5 mm

MK10-SB

MK20

MK10-SB

MK21

MK7

MK3PNSP2

MK7P

MK9P

MK3SP

MK6

MK9

MK9HT

AT2000

ATS3080

MK7HT

Standard 
buntebånd

Verktøy må ha
automatisk

kuttefunksjon

Elektrisk

ja

nei

MK9SST

Buntebånd
Serie KR

MTT4

KR8PNSE

KR6/8

Metallbånd

ja

nei

Båndbredde

Båndbredde

Luftdrevet

Verktøy må
ha automatisk
kuttefunksjon

Båndbredde

Luftdrevet

Båndbredde

KST-STG200nei
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6.2Bruk  og  inns t i l l i nger  monte r ingsve rk tøy

Hvordan benytte et monteringsverktøy (MK7 brukt som eksempel)

1. Grov innstilling (1) avhengig av buntebånd, stilles inn iht. informasjonen i brukermanualen. Verdien vises i vinduet (2).

2. Finjuster (3), hvis nødvendig, still inn ønsket verdi.

3. Legg buntebåndet rundt kabelbunten og før bånd-enden inn i låsehodet (4). Stram båndet til for hånd.

4. Skyv verktøyet med den åpne siden av munnstykket (5) over buntebåndet og før i retning av kabelbunten til verktøyet butter mot

buntebåndets låsehode (4)

5. Stram en eller flere ganger. Så snart forhåndsinnstillt stramming er oppnådd, kuttes båndet automatisk.

Testing av verktøy - bestemme strammekraft

Vi gjør derfor oppmerksom på at alle opp-

gitte verdier kun må sees på som veiledende

for våre kunder. Verdiene kan ikke overføres

og sammenliknes i praksis ″en for en″.

I våre brukermanualer spesifiserer vi et

justeringsmoment for hver type buntebånd.

Hvis strammekraft må dokumenteres eller

være i henhold til en spesifikasjon, anbefaler

vi at verktøyene justeres ved hjelp av MAV-

utstyr. Som en retningslinje kan man si at

50% av minimum strekkfasthet på et bånd

bør benyttes som strammekraft.

Minimum strekkfasthet er den minste

belastning et buntebånd kan motstå før det

ryker eller strekkes (se mer informasjon om

hvordan bestemme minimum strekkfasthet

på side 35). Denne styrken blir bestemt ved

å benytte et låst buntebånd. Følgende for-

mel brukes for å finne korrekt strammekraft

på verktøyet: 

Det finnes i dag ingen generell testmetode

på markedet. Alle HellermannTyton s

virksomheter arbeider med HT50 testutstyr

fra MAV Prüftechnik (Berlin) for å bestemme

trekk-kraft og garantere kvaliten på våre

verktøy.

Det er mer komplisert å teste strammeverk-

tøy for buntebånd enn det kan se ut som.

Det er viktig å overholde standardiserte

testprosedyrer og ha konstante testforhold.

Dette innebærer at man må teste bånd i

samme størrelser og buntediametere og

båndene må ha samme vanninnhold ved

hver test, ellers kan man lett få forskjellige

testresultater fra gang til gang. 

Generelt kan man si at hastigheten ved

kutting, posisjonen på verktøyet i forhold til

buntebåndet, verktøyets og båndenes 

tilstand spiller en helt avgjørende rolle for å

kunne bestemme strammekraften.

Min. strekkfasthet 

2
= anbef. strammekraft

Eksempel:

T50R = 225 N min. strekkfasthet

2

225 N

2
= 112.5 N anbefalt strammekraft

iht. formelen
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6.2 Bruk  og  inns t i l l i nger  monte r ingsve rk tøy

kan vi tilby en sikkerhetshette (Art. No.:

110-07200 for MK7, MK7HT, MK7P, MK9,

MK9HT, MK9P) som kan monteres på etter

at justeringsenheten er fjernet. (Alt som

trengs er å løsne en skrue for å fjerne juste-

ringsenheten)

Etter en definert periode bør du teste

verktøyet og om nødvendig justere det

igjen. Hvordan man bestemmer trekk-

kraften avhenger av individuelle forhold,

bruksområde etc og har ingen direkte

forbindelse med kvaliteten på verktøyet.

En bestemt verdi pr. innstilling (f.eks. i

Newton), uten å oppgi toleransen, kan ikke

bekreftes.

Dette firmaet kan kontaktes for testing av

verktøy for buntebånd:

MAV Prüftechnik GmbH

Sanderstraße 28

12047 Berlin

Germany

Telefon: +49 30/6 93 10 53

Fax: +49 30/6 93 10 69

E-post: MAV.GmbH@t-online.de

Internett: www.MAV-Germany.de

Strammekraften kan selvsagt justeres opp

eller ned, avhengig av bruksområde.

Husk at disse rådene kun gjelder

HellermannTyton's produkter. Buntebånd 

fra andre produsenter kan ha høyere eller

lavere anbefalte stramme-innstillinger.

For å kunne sikre verktøyet mot manipulasjon

eller utilsiktet feilinnstilling etter at det har

blitt justert med MAV-utstyr, 

Testinnstillinger med MAV HT50 utstyr og buntebåndverktøy MK3PNSP2

MK3PNSP2 er festet til en skinne ved bruk av en adapter. Buntebåndet (rødt) er festet i

kjeven. Verktøyet strammer buntebåndet. Innstillt stramming er oppnådd og båndet kuttes.

Verktøyet kunne kun justeres ved hjelp av flere tester som viser at en spesifisert verdi er

oppnådd. Dette kunne f.eks. være den verdien vi tidligere kalkulerte med formelen.
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