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Applikation Pilspetshuvud Grantoppsfäste Nitplugg Skruvfäste Kantclips Svetsbultfäste
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Buntbandet har ett pilspetsfäste som ger hög dragkraft. Pilspetsen 

sitter säkert på plats när ett klick hörs och känns av användaren.

Pilspets

Tallriken minimerar risken för inträngade damm, smuts och vatten. 

Dessutom ger det ett säkert fäste på insidan av borrhålet som håller 

emot tryck från olika håll.

Pilspets med tallrik

Pilspetsfästen med stödben ger ett bra och säkert fäste i borrade  

hål. Stödbenen generar extra tryck för att säkra ett ordentligt fäste 

samtidigt som det utjämnar alla variationer i paneltjockleken. Dessa 

band passar också för applikationer med mycket vibrationer.

Pilspets med stödben

Pilspetsen designen garanterar god fixering samtidigt som man 

utnyttjar lägsta möjliga utrymme.

Pilspets utan stödben

Ett grantoppsfäste kan tryckas in i förstansade eller gängade hål. 

Designen är bra för varierande godstjocklekar. Tallriken på toppen  

täcker hålet och minimerar inträngandet av damm, smuts  

och vatten. 

Grantoppsfäste
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Flera av HellermannTytons svetsbultsfästen kan enkelt monteras för 

hand (soft-push). Designen erbjuder en mycket låg påtryckskraft och 

kräver inga verktyg. Fästena kan demonteras genom att skruva dom 

motsols. SB9 och SB14 är baserade på hard-push teknik och kräver  

en hammare för att kunna appliceras.

Svetsbultfäste

Den speciella ovala formen på dessa fästen ger en justermöjlighet  

på 5-6mm för att kompensera för viss förskjutning eller inkorrekt 

positionering på kablaget. Kabelbunten kan därför skjutas något  

vid montering.

Svetsbultsfäste justerbart i sidled

EdgeClip är speciellt designade för att bunta och leda kablar och 

ledningar på kanter. Dyra borrhål för att fästa behövs inte längre. 

EdgeClip kan enkelt monteras för hand, den integrerade  

metallklämman håller clipset säkert på plats.

EdgeClip

Passar utmärkt för fixeringar där buntar behöver kunna styras.  

Dessa EdgeClip finns som vridbara i 90° eller 360°.

EdgeClip vridbart

Dessa EdgeClips monteras enkelt. Klacken snäpper in i borrhålet  

och ger ett säkert fäste. 

EdgeClip utan metallklämma

En bra lösning för sammankoppling av slangar eller rör med kablar.

Kabel och rörfäste

Dessa robusta fixeringsband tål vibrationer. De är lätta att applicera 

och ger en säker anpassning till bunten. Det klarar höga vridmoment 

genom metall bussning i fästet.

För tunga applikationer

Kopplingen tillåter anslutning av två buntband för parallell buntning 

av rör eller kablar. Dess utformning gör att buntbanden kan rotera 

upp till 90° vilket tillåter flexibla installationer.

Tvåpartsband med sammankopplare


