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t empe ra tu re r  -  u t v i k l e t  f o r  d i ne  i nd i v i du e l l e  behov. 

Erfaren partner på din side
HellermannTyton er din partner for kostnadseffektive 
løsninger innen kabelinstallasjoner. Vi er en ledende 
leverandør av produkter for å bunte - feste - merke - 
koble og beskytte kabler og ledninger med tilhørende 
komponenter. Vi har nært samarbeid med våre kunder  
i mange forskjellige industrier.  Vi er alltid nær våre 
kunder, og skaper løsninger som skreddersys for deres 
behov. Beslutningsveiene blir kortere, og vår felles 
kunnskap gjør at vi oppnår de beste resultatene for  
å realisere dine prosjekter.

Vår ekspertise
"Resident ingeniørskap" er den mest lønnsomme 
formen for kunnskapsoverføring. For store eller spesielle 
prosjekter kan HellermannTyton stille eksperter til 
disposisjon i din virksomhet. Våre visjonære utviklere og 
erfarne tekniske eksperter er i nærheten uansett hvor du 
er i verden. Lokale distributører i vårt globale nettverk 
er alltid tilstede for å hjelpe når du trenger oss. Hos 
HellermannTyton går dyktighet i produktutvikling hånd i 
hånd med kompetanse innen salg og logistikk. Benytt det 
vi tilbyr i dine egne prosjekter. Fortell oss hva du ønsker å 
oppnå, og vi vil levere løsninger for å hjelpe deg å komme 
dit.
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Du l e te r  he le  t iden  e t te r  måte r  å  opt ima l i se re  d ine  p rodukte r.  
V i  u tv ik le r  løsn inger  for  å  g jøre  det .
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Du l e te r  he le  t iden  e t te r  måte r  å  opt ima l i se re  d ine  p rodukte r.  
V i  u tv ik le r  løsn inger  for  å  g jøre  det .

Høye temperaturerer er en vesentlig faktor  i mange industrier, fra bilindustri 
til luftfart, jernbane og verftsindustri.  Ingeniører møter utfordringer forårsaket 
av høye temperaturer igjen og igjen.  I over 75 år har vi brukt vår erfaring og 
innovative drive til det beste for våre kunder i markeder over hele verden. 

Kabelkanal: Avgjørende for plassering av hele 
kablingssystemet, robust design for sikker 
kabelinstallasjon.

Festebrakett: Med "hook-in" løsning og direkte 
gjenget feste som sparer produksjonstid. 

Kabelkanal: Optimalisert plassbesparende design, 
innovativ klips med funksjonelle elementer.

Vi utvikler produkter etter dine spesifikasjoner. For å gjøre dette 
benytter vi CAD og raske prototype-systemer. Ved å benytte avanserte 
utviklingsverktøy garanterer våre erfarne designere høy kvalitet på alle 
våre produkter. Resultatet: Innovative løsninger og mulighet for deg å 
dra nytte av disse fordelene.

Spar utviklingstid

Våre produktutviklere arbeider tett sammen med våre ingeniører  
når vi utvikler nye løsninger. Dette reduserer utviklingsfasen, også  
for produkter hvor dimensjonene ikke er ferdig utviklet.

Reduser vekt

Erstatte metall med plast uten å gå på akkord med kvalitet og ytelse. 
HellermannTyton's formstøpte produkter tilbyr frihet i geometrisk 
design, og muliggjør enklere integrasjon av andre funksjonelle 
elementer. De er også rustbestandige. 

Reduser antall komponenter

Gjennom målrettede ytelsesanalyser er vi i stand til å tilby deg 
kostnadseffektive produkter og vise deg hvordan komponenter  
kan optimaliseres. 

Velg rett materiale
Vår lange erfaring i produktutvikling hjelper deg å velge det rette 
materialet. Hvis et egnet materiale ikke allerede eksisterer, vil vi arbeide 
tett med deg og våre leverandører av råmaterialer for å utvikle et.  
Vi er din pålitelige partner gjennom hele utviklingsprosessen -  
fra den første kontakten til serieproduksjon. Vil du vite mer om  
hvordan vi kan hjelpe deg i produktutviklingen? kontakt oss eller besøk 
www.HellermannTyton.no
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Vi erstatter produkter i metall med 
plastkomponenter - også for områder 
med  høye temperaturer.

MATERIALE
Material-

forkortelse
Drifts-

temperatur Farge**
Brennbarhets-

klasse Materialegenskaper*

Polyetheretherketone PEEK -55°C til +240°C
Beige 
(BGE)

UL94 V0

•	Motstandsdyktig mot 
radioaktiv stråling

•	Ikke fuktsensitiv
•	God motstandskraft mot 

syrer, alkalier og oljer

Polyamid 4.6 PA46
-40°C til +150°C 

(5000 h),  
+195°C (500 t)

Nat. 
(NA),  

Grå (GY)
UL94 V2

•	Tåler høye temperaturer
•	Meget fuktsensitive
•	Lav røykutvikling

Ethylenterafluoroethylen -  
E/TFE E/TFE -80°C til +170°C Blå (BU) UL94 V0

•	Motstandsdyktig mot 
radioaktivitet

•	UV-bestandig, ikke 
hygroskopisk, dvs. intet 
vannopptak

•	Gode kjemisk motstands-
kraft mot syrer, baser

* Disse opplysningene er kun en veiledning. De må anses som materialspesifikasjoner, og kan ikke erstatte en egnethetstest. 
Se våre datablader for ytterligere opplysninger. = Minimum strekkfasthet

**Flere farger på forespørsel. 

Metall kan erstattes av plastmaterialer som PA46, PEEK og E/TFE (Tefzel®)* også i applikasjoner med 
meget høye temperaturer. Vi utvikler produkter av disse plastmaterialene iht. våre kunders behov. Disse 
produktene har mange fordeler sammenliknet med metallprodukter, som f.eks. kjemisk bestandighet, lav 
vekt, større fleksibilitet og enklere produksjon. 

Polyetheretherketone (PEEK) er et semi-krystallinsk polymermateriale med høy ytelse. PEEK er ansett for å være termoplastmaterialet 
med de beste egenskapene på markedet i dag. Produkter produsert i PEEK er egnet for bruk i omgivelser med temperaturer opp til 
+240°C (varig driftstemperatur). 

Polyamid 4.6 (PA46) er et temperaturbestandig, halv-krystallisk polyamid. På grunn av den gode varmebestandigheten, er dette 
materialet egnet for bruksområder opp til +150°C (varig driftstemperatur). 

Ethylene Tetrafluoroethylen (E/TFE) er et fluorinert copolymer materiale som også er kjent under varemerket Tefzel®. Det er et meget 
motstadsdyktig termoplastisk materiale for bruk i aggressive kjemiske omgivelser, i temperaturer opp til +170°C (varig driftstemperatur). 

I dagligtale omtales buntebånd som er produsert i materialet E/TFE som Tefzel® -bånd. HellermannTyton benytter i tillegg til Tefzel® også likeverdige E/TFE-materialer fra andre leverandører.

E/TFEPEEK PA 46
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Polyetheretherketone (PEEK)
Buntebånd

TYPE
Bredde

(W)
Lengde

(L)
Bunte
Ø min.

Bunte 
Ø max. Materiale Farge Pakn. Art.nr.

PT220 4,7 220,0 8,0 56,0 380 PEEK Beige (BGE) 100 stk. 111-01235

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.
Minimum ordremengde (MOQ) kan variere fra pakkestørrelse. Andre pakkestørrelser kan også være tilgjengelige. 

TYPE
Bredde

(W)
Lengde

(L)
Bunte
Ø min.

Bunte 
Ø max. Farge Materiale Pakn. Art.nr.

PT2A 3,4 145,0 4,0 35,0 230 Beige (BGE) PEEK 100 stk. 118-00032

PT3B 4,7 250,0 - 65,0 300 Beige (BGE) PEEK 100 stk. 118-00116

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.
Minimum ordremengde (MOQ) kan variere fra pakkestørrelse. Andre pakkestørrelser kan også være tilgjengelige. 

PEEK buntebånd PT2A.

OBS! Alle produkter som er listet har ikke disse godkjenningene. 

PEEK produkter er utviklet for bruk i krevende omgivelser. De har 
utmerket resistens mot stråling og kjemikalier. PEEK produkter egner 
seg godt for bruk i forskjellige områder i industrien. Ved å erstatte 
metallkomponenter med løsninger produsert i PEEK reduserer man 
bl.a. vekten på produktene betraktelig. 

Egenskaper og fordeler
•	 For bruk i temperaturområder fra -55 °C til +240 °C
•	 Lav vekt sammenliknet med metall. 
•	 Utmerkede egenskaper når det gjelder stråling og kjemikalier.  
•	 Meget trykk- og slitesterke. 

PEEK produkter for høye temperaturer,  
opp til +240 °C

L

W

Serie PEEK

L

W

Serie PEEK

PEEK bånd med utvendige riller

PEEK bånd med innvendige riller
Egenskaper og fordeler
•	 For bruk i ekstreme temperaturer, -55 °C opp til +240 °C
•	 Tett hold mot kabelbunten, pga. låsehodets form
•	 Enkel montering, kombinert med høy strekkfasthet
•	 Tar mindre plass, pga. låsehodets buede form
•	 Kombinerer stålbåndets ytelse med enkelheten ved bruk av et 

nylonbånd.
•	 Monteres for hånd eller med monteringsverktøy

Egenskaper og fordeler
•	 For applikasjoner med høy temperatur fra -55 °C opp til +240 °C
•	 Buntebånd med utvendige riller
•	 Låsehodets design gjør at det tar liten plass
•	 Lett å montere, høy stekkfasthet
•	 Kombinerer styrken av et stålbånd med enkelheten i en nylonbånd
•	 Enkel montering for hånd eller med verktøy

Designet på låsehodet er plassbesparende og krever liten innføringskraft.

PT220.
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Flere utførelser og størrelser kan 
leveres på forespørsel.  
Kontakt oss for mer informasjon.

2-delt festebånd med pilspissfeste og skive

Peek festebånd kan benyttes for små diametre, fra 1,0 mm

Buntebånd i en del, med skive og pilspisshode

Den fleksible skiven justerer variasjoner i paneltykkelsen og sikrer godt feste.

TYPE
Bredde

(W)
Lengde

(L)
Bunte 
Ø max.

Skive
Ø

Festehull
Ø (FH) Materiale Farge Art.nr.

PT2ASFT6.5PT0.7-1.5-E 3,4 112,7 20,0 230 16,0 6,3 - 6,7 PEEK Beige (BGE) 126-00183

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.

W

L

PT2ASFT6.5PT0.7-1.5-E

Polyetheretherketone (PEEK)
Buntebånd med festeelementer

Buntebånd for hullmontasje. Båndene leveres i forskjellige versjoner. 
Typiske bruksområder er tavleproduksjon samt fly- og bilproduksjon.

Egenskaper og fordeler
•	 Enkle å montere uten bruk av verktøy
•	 Pilspisshodet låser båndet på plass
•	 Skiven justerer båndet for trykk fra alle retninger og hindrer 

inntrengning av støv, smuss og vann
•	 Låsehodet blir alltid plassert i korrekt stilling

Opprinnelig utviklet for bruk innen bilindustri. Denne typen buntebånd 
benyttes i dag til alt i fra fly- til hvitvareindustri. 

Egenskaper og fordeler
•	 Før-montert 2-delt feste med EdgeClip
•	 Hodet på båndet kan beveges etter montering
•	 Lett å montere uten verktøy
•	 Pilspisshodet låses enkelt på plass
•	 Skiven justerer båndet for press fra forskjellige retninger og reduserer 

muligheten for støv- og vanninntrenging

TYPE
Bredde

(W)
Lengde

(L)
Bunte 
Ø max.

Skive
Ø

Festehull
Ø (FH)

Panel- 
tykkelse

Materiale
Buntebånd

Materiale
Sokkel Farge Art.nr.

PT2AP3SFT6,5 3,4 145,0 32,0 230 16,0 6,3 - 6,7 1,2 - 1,8 PEEK PEEK Beige (BGE) 156-01146

PT2AP1SFT6.5 3,4 145,0 35,0 230 16,0 6,3 - 6,7 0,7 - 1,3 PEEK PEEK Beige (BGE) 156-01090

PT2AP2SFT6.5 3,4 145,0 35,0 230 16,0 6,3 - 6,7 1,7 - 2,3 PEEK PEEK Beige (BGE) 156-01091

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.

To-delt festesokkel med bevegelig pilspisshode.
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Flere utførelser og størrelser kan 
leveres på forespørsel.  
Kontakt oss for mer informasjon.

TYPE
Bredde

(W)
Lengde

(L)
Bunte 
Ø max.

Festehull
Ø (FH)

Panel-
tykkelse

Materiale
Buntebånd

Materiale
Sokkel Farge Art.nr.

T50ROSP1SFT6.5 4,6 200,0 45,0 225 6,3 - 6,7 0,7 - 1,3 PA46 PEEK Grå (GY), Beige (BGE) 156-00455

T50ROSP2SFT6.5 4,6 200,0 45,0 225 6,3 - 6,7 1,7 - 2,3 PA46 PEEK Grå (GY), Beige (BGE) 156-00456

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.

2-delt festebånd med pilspissfeste og skive, for 
høye temperaturer

TYPE
Bredde

(W)
Lengde

(L)
Høyde

(H)
Festehull

Ø (FH)
Båndbredde

max. (G) Materiale Farge Pakn. Art.nr.

CTAM1 10,2 20,5 5,5 4,3 4,6 PEEK Beige (BGE) 100 stk. 151-00757

CTAM2 10,2 20,5 5,5 5,2 4,6 PEEK Beige (BGE) 100 stk. 151-00758

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.
Minimum ordremengde (MOQ) kan variere fra pakkestørrelse. Andre pakkestørrelser kan også være tilgjengelige. 

Festesokler for skrumontering

PEEK festemetode består av festesokkel CTAM og  bånd PT2A for temperaturer 
opp til 240 °C.

Serie CTAM

Polyetheretherketone (PEEK)
Buntebånd med festeelementer

Festebånd P1SFT6,5 og P2SFT6,5 er ideelle når krav til høye 
temperaturer og kjemisk bestandighet er store. De benyttes på kabler 
bl.a. innen bilindustrien. 

Egenskaper og fordeler
•	 Formontert 2-delt feste med pilspiss fot-del
•	 Hodet på båndet kan beveges etter montering
•	 Lett å montere uten verktøy
•	 Pilspisshodet låses enkelt på plass
•	 Skiven justerer båndet for press fra forskjellige retninger og reduserer 

muligheten for støv- og vanninntrenging

Materiale PEEK:
•	 -55 °C tl +240 °C driftstemperatur
•	 Utmerket motstandsdyktig mot kjemikalier og gamma stråler

Konstruert for enkel og robust montering. Spesielt velegnet for bruk innen 
telekommunikasjon, tavler og bryteranlegg. 

Egenskaper og fordeler
•	 Velegnet i applikasjoner med liten plass
•	 Monteres før kabelinstallasjonen og i linje med kabelen
•	 CTAM har 4-veis inngang for bruk i linje med eller i 90° vinkel  

mot kablene

To-delt festesokkel med bevegelig pilspisshode.

T50ROSP1SFT6.5.
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Flere utførelser og størrelser kan 
leveres på forespørsel.  
Kontakt oss for mer informasjon.

Merkeplate for merking av kabelbunter

Polyetheretherketone (PEEK)
Kabel- og ledningsmerking

TYPE
Lengde

(L)
Bredde

(W) Pakn. Farge Materiale Art.nr.

HFTP48 48,0 9,5 2.500 Beige (BGE) PEEK 151-00911

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.
Minimum ordremengde (MOQ) kan variere fra pakkestørrelse. Andre pakkestørrelser kan også være tilgjengelige. 

 

PEEK merkeplater er spesielt godt egnet for bruk i omgivelser med høye 
temperaturer. De festes på kabelbunter med buntebånd, og kan meget 
vel benyttes ved ettermontering. Materialet fungerer for utskrift med 
laserstråle som gir en utmerket kvalitet og holdbarhet på utskriften. 

Egenskaper og fordeler
•	 HFTP er utviklet for bruk innen fly- og romfartsindustri. 
•	 Skriveteknikk: Laserstråle
•	 Farge: beige 
•	 Monteres med PEEK buntebånd 

En god måte å merke kabler og rør.

AT2
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TYPE
Bredde

(W)
Lengde

(L)
Bunte 
Ø max. Materiale Farge Pakn. Art.nr.

T18R 2,5 100,0 22,0 80 PA46 Nat. (NA) 1.000 stk. 114-01879

T30R
3,5 150,0 35,0 135 PA46 Grå (GY) 100 stk. 111-00968

3,5 150,0 35,0 135 PA46 Nat. (NA) 100 stk. 114-03079

T50R
4,6 200,0 50,0 225 PA46 Grå (GY) 100 stk. 111-00824

4,6 200,0 50,0 225 PA46 Nat. (NA) 100 stk. 111-00525

T50I 4,6 300,0 85,0 225 PA46 Nat. (NA) 100 stk. 111-05220

T50L 4,6 390,0 110,0 225 PA46 Nat. (NA) 100 stk. 111-00526

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.
Minimum ordremengde (MOQ) kan variere fra pakkestørrelse. Andre pakkestørrelser kan også være tilgjengelige. 

Produkter i Polyamid 4.6 for temperaturområder 
opp til +150°C 

Serie T

L

W

Polyamid 4.6 er velegnet for applikasjoner med temperaturer opp 
til +150° C. I tillegg til den høye temperaturbestandigheten er PA46 
også meget slitesterkt. Produkter i PA46 har gode brannbeskyttende 
egenskaper og utmerket kjemikaliebestandighet. 

Egenskaper og fordeler
•	 For temperaturområder fra -40°C til +150°C
•	 Høykvalitets plastmateriale som enkelt kan resirkuleres
•	 Høy stivhet, også ved høyere temperaturer
•	 Høy driftstemperatur opp til 150° C (5000 timer)
•	 Høy dimensjonsstabilitet, selv under påvirkning av varme
•	 Meget gode brannbeskyttende egenskaper
•	 Utmerket kjemkaliebestandighet

T-serien.

Flere utførelser og størrelser kan 
leveres på forespørsel.  
Kontakt oss for mer informasjon.

Polyamid 4.6 (PA46)
Buntebånd

Buntbånd for temperaturer opp til +150°C i 
Polyamid 4.6
•	 Serie T i PA46

For bunting og sikring av for eksempel kabler, ledninger, rør og slanger. 

Egenskaper og fordeler
•	 Buntebånd for bruk i høye temperaturer leveres i mange størrelser
•	 Produsert i 100% høykvalitets plast, resirkulerbare
•	 Innvendige riller for fast grep rundt kabelbuntene
•	 Enkel montering enten for hånd eller med bruk av monteringsverktøy
•	 Den bøyde enden forenkler monteringen
•	 Tåler temperaturer opp til +150 °C

Bånd i PA46 montert på eksosanlegg på en lastebil.
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TYPE
Bredde

(W)
Lengde

(L)
Bunte
Ø min.

Bunte 
Ø max. Materiale Farge Pakn. Art.nr.

T50ROS 4,6 200,0 1,6 50,0 225 PA46 Grå (GY) 500 stk. 118-05078

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.
Minimum ordremengde (MOQ) kan variere fra pakkestørrelse. Andre pakkestørrelser kan også være tilgjengelige. 

Serie OS

L

W

TYPE
Bredde

(W)
Lengde

(L)
Bunte 
Ø max. Materiale Farge Pakn. Art.nr.

V100R 2,5 102,5 20,0 100 PA46 Grå (GY) 100 stk. 118-00109

V150R 3,3 150,0 35,0 150 PA46 Grå (GY) 100 stk. 118-00107

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.
Minimum ordremengde (MOQ) kan variere fra pakkestørrelse. Andre pakkestørrelser kan også være tilgjengelige. 

Serie V

L

W

Flere utførelser og størrelser kan 
leveres på forespørsel. Kontakt oss for 
mer informasjon.

Polyamid 4.6 (PA46)

Buntebånd for kabler med tynn isolasjon
•	Med utvendige riller

Buntebånd

Serie OS benyttes i mange områder hvor tynnvegget kabel med myk 
isolasjon installeres, f.eks. i bil- og flyindustrien.

Egenskaper og fordeler
•	 Bånd med utvendige riller gir en glatt overflate mot kabelbunten
•	 Båndet følger konturene av kabelbunten perfekt
•	 Tar mindre plass pga. det buede låsehodet
•	 Enkel montering og høy bruddstyrke
•	 For områder med høye temperatuer: Materiale PA46
•	 Monteres enkelt for hånd eller med monteringsverktøy

Buntebånd med 90° vinklet hode
•	Med utvendige riller

Buntebåndene i serie V, med utvendige riller, egner seg meget godt for 
installasjoner i områder med begrense plass, f.eks. i alarmsystemer og 
automatiseringssystemer (I/O). Dersom kablene må trekkes gjennom 
gjennomføringer eller kanalsystemer er V-serien en praktisk løsning pga. 
det avrundede lavprofilhodet. 

Egenskaper og fordeler
•	 Utvendige riller
•	 Linseformet låsehode, 90° vinklet hode
•	 Avrundet låsehode reduserer risikoen for å skade kabelisolasjonen
•	 Låsehodet tar opp mindre plass over kabelen
•	 Nær kontakt med kabelbunten
•	 Lett å montere, lav trekkraft og høy strekkfasthet
•	 Strammes enkelt manuelt eller med verktøy

Det buede låsehodet tar liten plass, og båndet er enkelt å montere.

Buntebånd i serie V har utvendige riller og bygger lite rundt kabelbunten.
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TYPE
Bredde

(W)
Lengde

(L)
Ø max.
pr bunt

Min. strekkfasthet
2dre løkke Materiale Farge Pakn. Art.nr.

T50RDH 4,7 210,0 19,0 225 180 N PA46 Grå (GY) 100 stk. 117-05168

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer. Minimum ordremengde (MOQ) kan variere fra pakkestørrelse. Andre pakkestørrelser kan også være tilgjengelige. 

Serie DH

L

W

Buntebånd med dobbelt låsehode,  
for parallellføring

TYPE
Bredde

(W)
Lengde

(L)
Bunte 
Ø max. Materiale Farge Pakn. Art.nr.

KR8/33 8,0 337,0 86,0 785 PA46 Grå (GY) 50 stk. 121-83378

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.
Minimum ordremengde (MOQ) kan variere fra pakkestørrelse. Andre pakkestørrelser kan også være tilgjengelige. 

Flere utførelser og størrelser kan 
leveres på forespørsel.  
Kontakt oss for mer informasjon.

Buntebånd KR-serien

Polyamid 4.6 (PA46)

•	 Serie DH

Buntebånd

Buntebånd som låses med glassfiberstift
•	 Serie KR

Kabelrap buntebånd serie KR er spesielt egnet til bunting av slanger eller 
rør. Høy strekkfasthet gir en meget sikker og sterk bunting. 

Egenskaper og fordeler
•	 Patentert buntesystem bestående av glatt bånd og  låsehoder med 

glassfiberstift
•	 Låses ved at glassfiberstiften trykkes inn i båndet
•	 Kabelbuntingen er sterk og vibrasjonssikker
•	 KR-bånd opp til 426 mm er støpt  i en del
•	 KR-Bånd 500 mm lengde:  låsehodet sveiset på båndet
•	 For større buntediametre (over 470 mm) leveres bånd på rull (50 m) 

med separate låseknotter KR8C5 
•	 Monteres med  med spesialverktøy KR som presser glassfiberstiften 

inn i båndet

Ideellt for bunting av kabler i parallell, som skal være separate. Disse 
båndene kan brukes for bunting av et sekundært kabelstrekk uten behov for 
ekstra buntebånd. Serie DH er også mye brukt i pakkeindustri - den første 
løkken strammer og låser mens den andre fungerer som et bærehåndtak.

Egenskaper og fordeler
•	 Buntebånd med to låsehoder som lager en loop med innvendige riller 

og en med utvendige riller
•	 For å legge to kabler i parallell med ett buntebånd
•	 Buntene kan ha forskjellige diametere
•	 Enkelt å montere for hånd eller med verktøy

Parallellføring av to kabler med bånd i serie DH.

KR8/33 egner seg meget godt i områder med vibrasjoner.
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TYPE
Bunte 
Ø max. Farge Materiale Pakn. Art.nr.

T18RA3500 20,0 80 Nat. (NA) PA46 3.500 stk. 120-46009

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.

Automatisk buntesystem opp til Ø 20mm

Polyamid 4.6 (PA46)
Buntebånd med festeelementer

4,8

4,8

101,5

2,5

8

T18RA bandolær for AT2000

Buntebånd for Autotool 2000

Buntebånd i en del, med pilspissfeste og vinger

TYPE
Bredde

(W)
Lengde

(L)
Bunte 
Ø max.

Festehull
Ø (FH) Paneltykkelse Materiale Farge Art.nr.

T80RSF6.5F 4,7 209,0 50,0 355 6,3 - 6,5 0,6 - 3,0 PA46 Grå (GY) 150-39395

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.

Buntebånd for Autotool 2000.

Ergonomi, pålitelighet og enkel håndtering gjør Autotool 2000 ideell for en 
rekke bruksområder som involverer store menger buntinger. Eksempler på 
dette er bilindustri, elektronikkproduksjon og pakking. Systemet passer både 
der en har stort forbruk av buntebånd og hvor fleksibilitet i produksjonen 
er påkrevet. Autotool 2000 gir fullstendig fleksibel og kostnadseffektiv 
utnyttelse av arbeidskraften, og maksimerer effektiviteten. 

Egenskaper og fordeler
•	 Resirkulerbare plastbånd
•	 Sikkert grep om kabelbunter
•	 Bunter opp til 20mm kabeldiameter
•	 Rent kutt
•	 Andre farger leveres på forespørsel
•	 Leveres i bandoler på 50 eller ruller med 3500 buntebånd

Dette buntesystemet er ideellt i mange forskjellige industrier som bil- og 
flyindustri samt panelbygging.

Egenskaper og fordeler
•	 Enkle å montere uten bruk av verktøy 
•	 Båndets hode blir alltid stående i ønsket posisjon 
•	 Pilspisshodet låser båndet på plass
•	 For parallellføring av to bunter

Designet for å sikre kabler i parallellbunting - T80RSF6.56 tilbyr enkel og  
sikker festing.L

T80RSF6.5F
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Flere utførelser og størrelser kan 
leveres på forespørsel.  
Kontakt oss for mer informasjon.

Polyamid 4.6 (PA46)
Buntebånd med festeelementer

TYPE
Bredde

(W)
Lengde

(L)
Bunte 
Ø max.

Festehull
Ø (FH) Paneltykkelse Materiale Farge Art.nr.

T50SSL5 4,6 135,0 27,0 225 6,1 - 6,5 0,5 - 2,7 PA46 Grå (GY) 111-85395

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.

Buntebånd i en del, med vinger og pilspisshode

T50SSL5

L

W

Buntebånd i en del, med skive og pilspisshode 

TYPE
Bredde

(W)
Lengde

(L)
Bunte 
Ø max.

Festehull
Ø (FH) Paneltykkelse Materiale Farge Art.nr.

T80RFT6X12 4,6 228,0 45,0 222 6,3 x 12,3 0,6 - 3,0 PA46 Grå (GY) 150-48397

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.

L

W

T80RFT6X12

For bunting og festing av kabler, rør og slanger i mange forskjellige 
industrier. Typiske bruksområder er tavleproduksjon, hvitevarer, samt fly- 
og bilproduksjon.

Egenskaper og fordeler
•	 Enkle å montere uten bruk av verktøy
•	 Låsehodet blir alltid stående i ønsket posisjon
•	 Pilspisshodet låser båndet på plass
•	 Støttebenene sørger for et sikkert og solid feste hvor plassen  

er begrenset

Buntebånd for hullmontasje. Båndene leveres i mange versjoner 
tilpasset forskjellig industrier, som bil- og flyindustri, tavleproduksjon og 
produksjon av hvitevarer.

Egenskaper og fordeler
•	 Enkle å montere uten bruk av verktøy
•	 Båndets låsehode blir alltid montert i korrekt posisjon
•	 Pilspisshodet låser båndet på plass
•	 Vingene sørger for sikker festing i områder med begrenset plass
•	 Anti-twist beskyttelse

T80RFT6X12.

Et stort utvalg buntebånd med pilspiss-feste. Passer for mange godstykkelser og 
hulldiametre.
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Flere utførelser og størrelser kan 
leveres på forespørsel.  
Kontakt oss for mer informasjon.

TYPE
Bredde

(W)
Lengde

(L)
Bunte 
Ø max.

Skive
Ø

Festehull
Ø (FH) Paneltykkelse Materiale Farge Art.nr.

T80RSFT 4,6 190,0 45,0 355 24,4 5,7 - 6,3 1,0 - 3,5 PA46 Grå (GY) 150-15498

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.

T80RSFT.

Buntebånd i en del, med skive og pilspisshode

Buntebånd med festeelementer

Polyamid 4.6 (PA46)

Buntebånd i en del, med skive og pilspisshode

TYPE
Bredde

(W)
Lengde

(L)
Bunte 
Ø max.

Skive
Ø

Festehull
Ø (FH) Paneltykkelse Materiale Farge Art.nr.

T50SST5 4,6 170,0 31,0 225 16,2 6,1 - 6,5 0,7 - 1,5 PA46 Grå (GY) 150-35395

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.

W

L

T50SST5

Disse festebåndene er egnet for i mange forskjellige industrier, som 
bilindustri, luftfart og panelbygging. 

Egenskaper og fordeler
•	 Enkel montering uten bruk av verktøy
•	 Lamellfestet låser båndet på plass
•	 Skiven justerer for press fra forskjellige retninger, og reduserer 

inntrenging av støv, smuss og vann
•	 Hodet vil alltid være i korrekt posisjon
•	 Bunten løper direkte over festepunktet
•	 Enkel montering pga. hempe på enden av låsehodet

Med en rekke festemuligheter er denne serien buntebånd ideell for 
mange forskjellige bruksområder som bilindustri, luftfart og skapbygging

Egenskaper og fordeler
•	 Pilspisshodet låser båndet på plass
•	 Skiven justerer for press fra forskjellige retninger, og reduserer 

inntrenging av støv, smuss og vann
•	 Låsehodet vil alltid være i korrekt posisjon
•	 Justerbart anker for forskjellige paneltykkelser for å sikre godt feste
•	 Med liten fane for ekstra beskyttelse mot aksialkrefter
•	 Nyttig for å holde korrugert slange

T80RSFT - tappen på låsehodet gjør det enkelt å løfte hodet for montering.

Den fleksible skiven justerer for å kompensere for variasjoner i paneltykkelse. 
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TYPE
Bredde

(W)
Lengde

(L)
Bunte 
Ø max.

Skive
Ø

Festehull
Ø (FH) Paneltykkelse Materiale Farge Art.nr.

T50SOSFT6D10E 4,6 163,0 32,0 180 9,8 5,8 - 6,2 0,8 - 5,5 PA46 Grå (GY) 157-00028

T50SOSFT8E 4,6 163,0 35,0 225 16,0 8,0 - 8,5 0,6 - 6,0 PA46 Grå (GY) 157-00115

T50SOSFT6E 4,7 160,0 35,0 150 16,0 6,5 - 7,0 0,8 - 3,0 PA46 Grå (GY) 126-00100

T50SOSFT6E1 4,7 161,4 35,0 225 16,0 6,3 - 7,0 0,7 - 3,0 PA46 Grå (GY) 157-00059

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.

Festebånd med lamellfeste på låsehodet.

L

W

Flere utførelser og størrelser kan 
leveres på forespørsel.  
Kontakt oss for mer informasjon.

Festebånd i en del, med skive og lamellfeste

Polyamid 4.6 (PA46)
Buntebånd med festeelementer

Festebånd i 2 deler med pilspisshode, for ovale hull

TYPE
Bredde

(W)
Lengde

(L)
Bunte 
Ø max.

Festehull
Ø (FH) Paneltykkelse

Materiale
Buntebånd

Materiale
Sokkel Farge Art.nr.

T50RFT62x122HR 4,6 202,0 45,0 225 6,3 x 12,2 0,6 - 3,0 PA46 PA46 Grå (GY) 156-00446

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.

L

T50RFT62x122HR

Opprinnelig utviklet for bruk innen bilindustri. Denne typen buntebånd 
benyttes i dag til alt i fra fly- til hvitvareindustri. 

Egenskaper og fordeler
•	 Båndets låsehode kan flyttes etter bunting
•	 Enkelt å montere uten bruk av verktøy
•	 Pilspisshodet låser båndet på plass
•	 Anti-twist beskyttelse

Opprinnelig utviklet for montering av kabel i bilindustrien. Disse 
buntebåndene blir nå brukt i alt fra fly til bryteranlegg og hvitevarer.

Egenskaper og fordeler
•	 Låsehodet er alltid i rett posisjon
•	 Lett å montere uten verktøy
•	 Skiven justerer båndet for press fra forskjellige retninger og reduserer 

muligheten for støv- og vanninntrenging
•	 Lamellfestedelen kan brukes ved varierende paneltykkelse
•	 Egnet for gjengede hull

T50RFT62X122-HR: et to-del feste som gjør at låsehodet justeres i den mest 
gunstige posisjon.

T50SOSFT6D10E festebånd i en del, med lamellfot.
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TYPE
Bredde

(W)
Lengde

(L)
Bunte 
Ø max. Paneltykkelse

Festehull
Ø (FH) Materiale Farge Art.nr.

T50SOS2DOP 4,6 164,0 35,0 200 0,6 - 6,0 6,2 - 12,2 PA46 Grå (GY) 157-00069

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.

Festebånd i en del, med skive og lamellfeste,  
for ovale hull

TYPE
Lengde

(L)
Bunte 
Ø max. Paneltykkelse

Festehull
Ø (FH) Materiale Farge Art.nr.

T50ROSFTOVALU 225,0 50,0 222 0,6 - 6,0
6,2 x 12,2, 6,5 x 12,5, 6,5 x 13,0,  

7,0 x 12,0
PA46 Brun (BN) 157-00157

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.

T50SOS2DOP

L

W

T50ROSFT6SD

TYPE
Bredde

(W)
Lengde

(L)
Bunte 
Ø max.

Skive
Ø

Festehull
Ø (FH)

Paneltyk-
kelse

Materiale
Buntebånd

Materiale
Sokkel Farge Art.nr.

T30RFT5 3,5 150,0 34,0 135 16,0 4,5 - 5,0 0,7 - 3,0 PA46 PA46
Nat. (NA),  
Grå (GY)

150-55948

T50ROSFT6SD 4,6 200,0 45,0 225 16,0 6,4 - 7,1 0,8 - 3,0 PA46 PA46 Grå (GY) 156-00085

T50RFT6 4,6 202,0 45,0 225 16,0 6,4 - 7,1 0,8 - 3,0 PA46 PA46 Grå (GY) 150-77938

T50RFT8GSD 4,6 202,0 45,0 225 16,0 8,0 - 8,5 1,5 - 4,0 PA46 PA46 Grå (GY) 156-00235

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.

Polyamid 4.6 (PA46)
Buntebånd med festeelementer

Opprinnelig utviklet for montering av kabel i bilindustrien.  
Disse buntebåndene blir nå brukt i alt fra fly til brytereanlegg og i 
hvitevareindustri.

Egenskaper og fordeler
•	 Låsehodet er alltid i rett posisjon
•	 Lett å montere uten verktøy
•	 Skiven justerer båndet for press fra forskjellige retninger og reduserer 

muligheten for støv- og vanninntrenging
•	 Lamellfeste delen kan brukes ved varierende paneltykkelse
•	 Egnet for gjengede hull
•	 DOP versjon for ovale hull brukes for anti-twist funksjon

2-delt festebånd med lamellfeste og skive

Egenskaper og fordeler
•	 Formontert to-delte festbånd med lamellfeste
•	 Båndet kan flyttes etter montering
•	 Enkelt å montere uten verktøy
•	 Det to-delte designet gjør at hodet på båndet kan plasseres i 

ønsket posisjon og letter monteringen, mens 'skiven' på toppen av 
lamellfestet dekker hullet og reduserer intrengning av vann og smuss

•	 Lamellfestedelen passer til flere paneltykkelser
•	 Passer også i gjengede hull 

T30RFT5.

T50SOS2DOP med lamellfot og skive for ovale hull.
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Flere utførelser og størrelser kan 
leveres på forespørsel.  
Kontakt oss for mer informasjon.

TYPE
Bredde

(W)
Lengde

(L)
Bunte 
Ø max.

Bolt
Ø Materiale Farge Art.nr.

SBR8S 6,0 216,5 40,0 300 8,0 PA46 Grå (GY) 131-60058

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.

Festebånd 1 del, for sveisebolter, åpningsbare

TYPE
Bredde

(W)
Lengde

(L)
Bunte 
Ø max.

Bolt
Ø Materiale Farge Art.nr.

T50SOSWSP5E 4,6 163,0 35,0 200 5,0 PA46 Grå (GY) 157-00230

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.

SBR8S for M8 gjenget bolt.

L

SBR

W

W

L

T50SOSWSP5E

Buntebånd med festeelementer

Polyamid 4.6 (PA46)

Disse produktene er primært utviklet for bruk i bilindustrien, men blir 
nå benyttet i en rekke applikasjoner hvor sveisebolter eller ISO bolter 
benyttes og kabler skal buntes og sikres. 

Egenskaper og fordeler
•	 Hamres på sveisebolten for ekstra godt feste. 
•	 For M8 gjengede bolter.

Festebånd i en del, for sveisebolter, bevegelig

Egenskaper og fordeler
•	 Låsehodet plasseres alltid i definert posisjon
•	 Enkelt å montere uten verktøy
•	 Gir justeringsmulighet på 5-6 mm
•	 Meget lav profil, stablingsbar
•	 For bunter som må føres i forskjellige retninger

2 x T50SOSWSP5E, for parallellinstallasjon.
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Flere utførelser og størrelser kan 
leveres på forespørsel.  
Kontakt oss for mer informasjon.

Festebånd for sveisebolter, bevegelig

TYPE
Bredde

(W)
Lengde

(L)
Bunte 
Ø max.

Bolt
Ø Materiale Farge Art.nr.

T50SOSSB5-High-E-C-CC 5,0 167,0 35,0 225 5,0 PA46 Grå (GY) 157-00229

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.

Festebånd T50SOSSB5-High-E-C-CC

2-delt festebånd for sveisebolt

TYPE
Bredde

(W)
Lengde

(L)
Bunte 
Ø max.

Bolt
Ø

Materiale
Buntebånd

Materiale
Sokkel Farge Art.nr.

T50RSB5 4,6 202,0 45,0 225 5,0, 6,0 PA46 PA46 Grå (GY) 156-00084

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.

Polyamid 4.6 (PA46)
Buntebånd med festeelementer

Egenskaper og fordeler
•	 Båndets låsehode blir alltid plassert i riktig posisjon
•	 Enkle å montere uten bruk av verktøy
•	 Gir 5 - 6 mm sidejusteringsmulighet

Opprinnelig utviklet for bruk innen bilindustri, denne typen buntebånd 
benyttes i dag til alt ifra fly- til hvitvareindustri.  

Egenskaper og fordeler
•	 Formontert med buntebånd og sveisebolt
•	 Rask og enkel montering
•	 Hodet roterer i perfekt posisjon for installasjon
•	 "Soft-Push" design for installasjon uten verktøy
•	 SB5 gir mulighet for sideveis justering til festepunktet

T50SOSSB5-High-E-C-CC.

SB5

Ferdigmontert 2-delt festebånd med boltholder.
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Flere utførelser og størrelser kan 
leveres på forespørsel.  
Kontakt oss for mer informasjon.

TYPE
Bredde

(W)
Lengde

(L)
Bunte 
Ø max.

Materiale
Buntebånd

Materiale
Sokkel Farge Art.nr.

T50RCOUPLER 4,6 202,0 47,0 225 PA46 PA46 Grå (GY) 156-00382

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.

2-delt festebånd for parallellføring

T120R kobler med to bånd

L

TYPE
Bredde

(W)
Lengde

(L)
Bunte 
Ø max.

Fester
til Ø Materiale Farge Art.nr.

Bracket brake line 3,6 150,0 35,0 133 4,8 - 5,4 PA46 Grå (GY) 148-00101

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.

1-del buntebånd med rør klips

Kabelfesting for bremser.

L

Feste egnet for etterinstallasjon av bunter.

Polyamid 4.6 (PA46)
Buntebånd med festeelementer

Egenskaper og fordeler
•	 Lett å feste på kabel, slange eller strømpe (D = 4,8 - 5,4 mm)
•	 Låsehodet er alltid i rett posisjon
•	 Passer til etter-installering av bunter

Egenskaper og fordeler
•	 2-delt feste med kobling
•	 Låsehodet kan flyttes etter montering
•	 Enkelt å legge til kabler etter montering
•	 For parallelle kabler som kan vris 90° også etter montering

T50RCOUPLER for parallellføring.
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Flere utførelser og størrelser kan 
leveres på forespørsel.  
Kontakt oss for mer informasjon.

TYPE
Bredde

(W)
Lengde

(L)
Bunte 
Ø max.

Fester
til Ø Materiale Farge Art.nr.

T30ROC2A 3,6 148,0 31,0 6,5 - 7,5 PA46 Grå (GY) 156-00014

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.

2-delt festebånd med rør-feste

TYPE
Bredde

(W)
Lengde

(L)
Bunte 
Ø max.

Fester
til Ø Farge Materiale Art.nr.

T50SMVCOC19-24,5 4,7 210,0 50,0 222 19,0 - 24,5 Grå (GY) PA46 156-00577

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.

2-delt festebånd med rør-feste

Rørfeste T30ROC2A for ette installasjon av ekstra kabler.

Polyamid 4.6 (PA46)
Buntebånd med festeelementer

Egenskaper og fordeler
•	 For etterinstallasjon av ekstra kabler i ferdig monterte kabelsløyfer 
•	 Mange forskjellige vinkler og retninger gir fleksibilitet for kabelføring 
•	 Forskjellige størrelser buntebånd kan leveres

Egenskaper og fordeler
•	 Klikk enkelt på en wire eller slange 
•	 Festet gir 360° rotasjon 
•	 Kabelen kan bevege seg i hvilken som helst retning i forhold  

til festepunktet 
•	 Buntebånd med innvendige riller 
•	 Ideelt bruk i bilindustrien

T50SMVCOC1919-24,5 kan rotere 360° i alle retninger.

T30ROC2A

T50SVCOC/T50SMVCOC
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Flere utførelser og størrelser kan 
leveres på forespørsel.  
Kontakt oss for mer informasjon.

TYPE
Bredde

(W)
Lengde

(L)
Fester
til Ø

Bunte 
Ø max. Materiale Farge Art.nr.

Cable Clip 12,0 18,9 5,1 6,0 PA46 Grå (GY) 151-14202

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.

Sett med kabelklips
Kabel klips for kabeldiameter 5 og 6 mm

TYPE
Bredde

(W)
Lengde

(L)
Bunte 
Ø max. Paneltykkelse Materiale Farge Art.nr.

T50ROSEC21 4,6 200,0 45,0 1,0 - 3,0 225 PA46 Grå (GY) 156-00659

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.

Kantklips i 2 deler, for 1-3 mm kanter

Brakett KBLS for parallelføring av kabler.

Kabelfeste for bremser

Polyamid 4.6 (PA46)
Buntebånd med festeelementer

Buntebånd med separat kantfeste. Velegnet for bruk der det ikke er 
mulig å feste i hull eller hvor temperatur umuliggjør bruk av lim. Disse 
båndene er både tids- og kostnadsbesparende og spesielt godt egnet 
innen tavlebygging.

Egenskaper og fordeler
•	 Formontert 2-delt festebånd med EdgeClip
•	 Båndets låsehode kan flyttes etter bunting
•	 For min. butediameter 1mm
•	 For kanter på 1 - 3 mm

Egenskaper og fordeler
•	 Enkel å installere uten bruk av verktøy
•	 6 mm inngang åpnes og lukkes ved å klikke inn til ønsket posisjon
•	 Velegnet for etterinstallasjon av kabelbunter

Formontert 2-delt festebånd med kantklips for kanter 1-3 mm.

EC21
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TYPE
Lengde

(L)
Festehull

Ø (FH) Paneltykkelse Materiale Farge Art.nr.

STAND OFF CLIP 40,0 6,5 - 6,8 0,4 - 1,6 PA46 Grå (GY) 150-45398

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.

Bunteklips med pilspisshode, for distanseføring

TYPE
Bredde

(W)
Lengde

(L)
Høyde

(H) Paneltykkelse Materiale Farge Art.nr.

EC17 10,0 46,5 13,0 1,0 - 3,0 PA46 Grå (GY) 151-00819

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.

Bunteklips for kanter, 1-3 mm

Flere utførelser og størrelser kan 
leveres på forespørsel.  
Kontakt oss for mer informasjon.

Polyamid 4.6 (PA46)
Festeelementer

EdgeClip benyttes innen bilindustri og elektrisk industri samt når det er 
umulig å bore hull eller ingen andre festepunkter er tilgjengelig.

Egenskaper og fordeler
•	 Skyves enkelt inn på en platekanten
•	 Klips 14 og 17 har innebygget  feste for feste av kabel med 

buntebånd eller tape
•	 Klipset består av dobbelt herdet fjærstål

Disse produktene er opprinnelig utviklet for bilindustrien men benyttes i 
en rekke applikasjoner hvor det er behov for en enkel metode for festing 
av kabler og rør.

Egenskaper og fordeler
•	 Enkle å installere uten bruk av verktøy
•	 Pilspisshodet låser klipset på plass
•	 Skiven kompenserer for trykk fra forskjellige retninger og reduserer 

inntrentning av støv, smuss og vann
•	 Utgaver for ovale hull gir anti vri beskyttelse

Disse festene tillater at kabelsløyfer skal føres på en gitt avstand fra de  
utstansede hullene.

EC17 - Kabler og ledninger kan festes med buntebånd eller tape til  
monteringselementet.

Stand Off Clip SOC

EC17
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2-delt festebånd for heavy duty applikasjoner,  
for skrumontering

HDM-båndene kan enten festes med skrue eller nitte.

TYPE
Bredde

(W)
Bredde
(W2)

Lengde
(L)

Lengde
(L2)

Høyde
(H)

Bunte 
Ø max. Monteringsskrue type Materiale Farge Art.nr.

T120RHDM6 7,6 20,0 390,0 37,5 16,0 105,0 M6 PA46 Grå (GY) 156-00407

T120RHDM8 7,6 20,0 390,0 37,5 16,0 105,0 M8 PA46 Grå (GY) 156-00409

T120RHDMP6 7,6 20,0 390,0 37,5 16,0 105,0 M6 PA46 Grå (GY) 156-00821

T120RHDMP8 7,6 20,0 390,0 37,5 16,0 105,0 M8 PA46 Grå (GY) 156-00823

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.

Blind plugger

TYPE
Festehull

Ø (FH) Paneltykkelse Materiale Farge Art.nr.

PLUGFT6XL 6,5 - 7,0 0,7 - 18,0 PA46 Brun (BN) 151-00428

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.

Polyamid 4.6 (PA46)
Festeelementer

Benyttes innen bil- og lastebilindustri for å feste kabler i motordel. 
Disse delene gir løsninger for mange andre industrielle applikasjoner i 
vanskelig tilgjengelige områder.

Egenskaper og fordeler
•	 2-delt feste for heavy duty applikasjoner
•	 Låsehodet kan flyttes etter montering
•	 Et alternativ til metallfeste
•	 Tåler vibrasjoner
•	 Tåler høy tiltrekking grunnet metallbussing

Produkt laget spesielt for automotiv industrien.

Egenskaper og fordeler
•	 Enkel montering uten bruk av verktøy
•	 Skiven dekker hullet og reduserer fare for vanninntrengning, støv og 

smuss
•	 Standardutgaver for f.eks. lamell- og pilspisshode

Blindplugger leveres i forskjellige dimensjoner og materialer.

Plugg FT6XL for tildekking av hull.

W

L2

W2

L

H

HDM6/HDM8  (L = lengden på buntebåndet) 
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TYPE
Bredde

(W)
Lengde

(L)
Bunte 
Ø max. Materiale Farge Pakn. Art.nr.

T18R 2,5 100,0 22,0 80 E/TFE Blå (BU) 100 stk. 111-00659

T30R 3,5 150,0 36,0 133 E/TFE Blå (BU) 100 stk. 111-00698

T50R 4,7 201,0 50,0 222 E/TFE Blå (BU) 100 stk. 111-00732

T50L 4,7 382,0 105,0 222 E/TFE Blå (BU) 100 stk. 111-00718

T120R 7,4 387,0 105,0 535 E/TFE Blå (BU) 50 stk. 111-01125

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.
Minimum ordremengde (MOQ) kan variere fra pakkestørrelse. Andre pakkestørrelser kan også være tilgjengelige. 

Serie T

L

W

Produkter i E/TFE er ideelle for installasjon i aggressive miljøer hvor 
de utsettes for kjemikalier og temperaturer opp til +170 °C.

Dette meget motstandsdyktige termoplast-materialet oppfyller 
brannbeskyttelseskrav iht. 

UL94-V0 og har meget lav røykutvikling. 

Egenskaper og fordeler
•	 Blått kjemisk motstandsdyktig buntebånd
•	 Produsert i 100% høykvalitetsnylon, godkjent for resirkulering
•	 Bånd med innvendige rillerfor sikkert feste mot kabel bunt
•	 Lett å montere manuelt eller med strammeverktøy
•	 Lett å entre, bøyd hale
•	 Tåler høye temperaturer
•	 Tar ikke opp fuktighet

Tilgjengelig: Vareprøveboks 
med utvalgte produkter for 
bruk i høye temperaturer.

Flere utførelser og størrelser kan 
leveres på forespørsel.  
Kontakt oss for mer informasjon.

Buntebånd med høy kjemikaliebestandighet, for 
temperaturer opp til +170 °C i materiale Ethylen 
Tetrafluoroethylene

Serie T i E/TFE

Serie T.

E/TFE (Tefzel®)
Buntebånd



Skreddersydde produktløsninger for dine behov.

Alt du trenger for å bunte - feste - merke- koble og beskytte kabler og ledninger:

Du finner fullstendig produktinformasjon på våre hjemmesider!

HellermannTyton: 
Leverandør av mer enn 60.000 løsninger rundt kabel

Mer enn 60.000 produktløsninger  
rundt kabler: HellermannTyton App.

Mer info på vår hjemmeside!

•	Buntebånd og festesokler 
•	Produkter for isolasjon 
•	Systemer for kabelbeskyttelse
•	Koblingsklemmer 
•	Merkesystemer

•	Monteringsverktøy
•	Koblingsbokser
•	Sikringsmateriell
•	Fiberskjøtebokser
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HellermannTyton AS 

Postboks 240 Alnabru

0614 Oslo

Tel:  +47 23 17 47 00

Fax: +47 22 97 09 70

E-mail: firmapost@HellermannTyton.no

www.HellermannTyton.no




