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 Översikt för buntbandsverktyg 

MK7 MK7HT

MK6 MK9 MK9HT

EVO7 / EVO7SP MK7P

MK9P

Verktyg för KR-band

KR6/8 KR8PNSE

Verktyg för stålband

MK9SST MK9PSST

MTT4HDT KST-STG200. THT

Verktyg för stålband

MK10-SB MK20, MK21 MK3SP MK3PNSP2

 se sida 446.  se sida 446.  se sida 447.  se sida 447. 

 se sida 448.  se sida 449.  se sida 449.  se sida 450. 

 se sida 451.  se sida 451.  se sida 452.  se sida 453. 

 se sida 454.  se sida 454.  se sida 455.  se sida 455. 

 se sida 456.  se sida 456.  se sida 457.  se sida 457. 
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 Flödesschema för val av buntbandsverktyg 

 ja 

 nej 

� 4,8 mm

� 4,8 mm

� 4,8 mm

 ja 

 nej 

� 4,8 mm

 ja 

= 2,5 mm

= 4,5 mm

 ja 

 nej 

 Buntband  Attribut  Verktyg  Sida 

 Standard 
buntband 

 Buntband 
KR serien 

 Bandbredd 

 Bandbredd 

 Bandbredd 

 Bandbredd 

 Verktyget 
måste ha 

automatisk 
avklippning 

 Pneumatisk 

 Elektrisk 

 Pneumatisk 

MK10-SB

MK20

MK10-SB

MK21

MK3PNSP2

MK7P

MK9P

EVO7 / EVO7SP

MK7

MK6

MK9

MK9HT

AT2000

ATS3080

KR8PNSE

KR6/8

 ja 

� 4,8 mm

MK3SP

� 4,8 mm

MK7HT

 Stålband 

MK9PSST

MK9SST

MTT4

THT

KST-STG200

HDT

 ja  Pneumatisk 

  Bandbredd  

  Bandbredd   nej 

 ja � 16,0 mm

� 13,0 mm

� 16,0 mm

� 12,3 mm

� 12,0 mm

� 7,9 mm

 nej 

 Verktyget 
måste ha 

automatisk 
avklippning 

  Bandbredd  

446

446

447

453

446

446

450

448

449

451

451

452

434

438

454

454

447

449

455

455

457

457

456

456
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1.  Grovinställning (1) beroende på buntband och inställning enligt 
indikation i manualen. Värdet visas i fönstret (2).

2.  Använd fi njusteringsratten (3), om nödvändigt, för att ställa in 
önskat värde.

3.  Applicera buntbandet runt kablaget (4). Dra åt bandet tillräckligt 
för att endast ett tag med verktyget krävs för åtdragning och 
avklippning.

4.  För verktygets öppna sida (5) över den fria bandänden och tryck 
verktyget mot bandets låshuvud.

5.  Tryck in avtryckaren en eller fl era gånger till stopp. När det 
förbestämda åtdragningsmomentet är uppnått klipps bandet 
automatiskt av vid låshuvudet utan att lämna någon vass kant.

Verktygstest - Fastställande av åtdragskraft.

225 N 
=

 112,5 N rekommenderad åtdragskraft 
  2   enligt formeln

Exempel:

T50R  =
 225 N minimum draghållfasthet

    2

Min åtdragskraft  
= rekommenderad åtdragskraft

             2

Det fi nns ingen generell accepterad testmetod på marknaden idag. 
Företagen inom HellermannTyton gruppen använder en vanlig 
kraftmätare med en minsta mätfrekvens på 10kHz för att fastställa 
åtdragskraften på vektygen för att säkerställa kvaliteten.

Det är svårare att testa ett buntbandsverktyg än det verkar vid första 
anblicken. Det är mycket viktigt att följa en standardiserad testprocedur 
och under lika omständigheter. Med detta menas t ex likvärdig bredd 
och tvärsnittsarea på bandet men också vatteninnehållet i bandet. 
Ett test vid olika förhållanden och/eller olika förutsättningar kan lätt 
resultera i varierande testresultat.

Generellt, spelar hastigheten på avklippningen, positionen på verktyget 
mot bandet, skicket på verktyget och egenskaperna på bandet en 
avgörande roll i fastställandet av åtdragskraften.

Därför måste vi poängtera att alla värden som vi presenterar alltid 
måste ses som en riktlinje.

I våra manualer anger vi ett justeringsområde för varje typ av band. 
Om värden på åtdragskrafter måste dokumenteras eller uppfylla en 
specifi kation rekommenderar vi att justera verktygen med hjälp av 
mätutrustningen. Som en riktlinje kan också sägas att halva draghåll-
fastheten på ett buntband skall användas som åtdragskraft.

Minimum draghållfasthet är den minsta kraft som ett buntband kan 
motstå utan att släppa efter eller töjas. Denna styrka är fastställd 
med ett räffl at band och följdaktligen skall denna formel användas 
som en guideline för korrekt dragkraft av verktyget.

 

 Hur man använder ett buntbandsverktyg (MK7 används som exempel)
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Detta beskriver hur man kontrollerar åtdragskraften på ett 
buntbandsverktyg:

1. Lägg buntbandet (grönt) i fi xturen (A)

2. För nosdelen på verktyget (B) dikt mot testblocket (C).

3. Sätt in buntbandet i verktyget och dra åt det mot fi xturen.

4. Nollställ kraftmätaren (D).

5. Dra åt bandet med verktyget tills bandet klipps av.

6. Den uppnådda åtdragskraften är nu avläsbar på instrumentet. 

 Åtdragskraften kan justeras upp och ned beroende på applikation

Kom ihåg att dessa uppgifter gäller HellermannTytons produkter. Buntband från andra tillverkare kan kräva en högre eller lägre inställning.

För att säkra verktyget efter att det justerats med en kraftmätare mot manipulation eller oavsiktlig feljustering fi nns en täckhuv 
(art-nr 110-07200 för MK7, MK7HT, MK7P, MK9, MK9HT och MK9P) som kan sättas på verktyget istället för justerratten.

Efter en period, som bör defi nieras, testas verktyget igen och justeras vid behov. Problemet med att fastställa kraften beror på varje enskilld 
applikation och har ingen koppling till kvaliteten på verktyget. Ett exakt värde för varje inställning (t ex i Newton) utan att angen en tollerans 
är inte möjlig.  

 Testuppsättning med en vanlig kraftmätare (Chatilion DFS-II) och ett EVO7 buntbandsverktyg

 För mer information om mätutrustning, kontakta:

  

AMETEK GmbH 

Mr. Sancar Eser 

Rudolf-Diesel-Straße 16 

40670 Meerbusch 

Germany

  

Telephone:  +49 2159913684 

Fax:  +49 21599136684 

E-Mail: Sancar.Eser@ametek.de 

Website: www.ametek.de 
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