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Spillfri buntning för diametrar upp till 80mm
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Monteringsverktyg och tillbehör
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434

Monteringsverktyg och tillbehör
Automatiskt buntbandssystem

www.HellermannTyton.se/B434

 Automatisk buntning upp till 20 mm diameter 
•	  Autotool 2000

Autotool 2000.

Spänning Nätansluten eller med batteripack

Cykeltid 0,8 s

Vikt 1,2 kg

Åtdragningskraft Steglöst justerbart

Typ Art-nr

Autotool 2000 120-00000

Med reservation för tekniska ändringar.

Vi erbjuder individuella lösningar.

Pålitligheten, ergonomin, den enkla hanteringen och flexibiliteten  
gör HellermannTytons Autotool 2000 lämplig för diverse 
 applikationer där stora volymer behövs t ex inom kablagetillverkning 
för fordon, vitvaror, elektronik etc. Även att försluta påsar, bunta 
samman delar är en lämplig applikation för maskinen. Systemet 
 passar för både höga volymer men också där en stor flexibilitet är 
nödvändig. Generellt ger Autotool 2000 en flexibel och  
kostnadseffektiv lösning. Med ett bänkstativ eller  upphängningsstativ 
kan Autotool 2000 användas stationärt eller mobilt beroende på  
applikationen. En annan möjlighet är att integrera Autotool 2000  
i en fullt automatiserad produktionslinje. För att göra det krävs  
en kontrollbox som är ett interface mellan AT2000 och  
produktionslinjen.

•	 Elektroniskt styrt buntbandssystem
•	 Snabbar upp buntningsprocessen
•	 Konsekvent, högkvalitativ buntning
•	 Enkel att använda
•	 Cykeltid på 0,8s
•	 Banden levereras i kasetter om 50 band  

eller rullar om 3500 band
•	 Automatisk buntning upp till 20mm
•	 Jämn avklippning
•	 Justerbar åtdragskraft

Egenskaper och fördelar
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Monteringsverktyg och tillbehör
Automatiskt buntbandssystem

www.HellermannTyton.se/B435

 Automatisk buntning upp till 20 mm diameter 
•	  Tillbehör för Autotool 2000

Bänkstativ med fotpedal, buntbandsrulle och Autotool 2000 nätansluten  
via adapter.

Typ Art-nr

Bench Mount Kit 120-00040

Overhead Suspender 120-00050

HH20 120-00080

Switching power pack 120-00100

Switching power pack with Control Box 120-00110

Med reservation för tekniska ändringar.

Förpackningsapplikation med fotpedal.

•	 Stationär eller mobil med bänkstativ eller upphängningsanordning
•	 Integrering i en fullt automatiserad produktionslinje
•	 Nätaggregat -
•	 In: 100-230VAC, 50/60Hz
•	 Ut: 24,5VDC, max 150w
•	 Nätaggregat med kontrollbox behövs för fullt automatiserade 

applikationer
•	 Bänkstativ - Verktygshållare och bandhållare inkl fotpedal
•	 Upphängningsanordning med bandhållare inkl balansblock
•	 Läggbrädestillbehör HH20 används som distans för optimal  

buntning, buntninsdiameter max 20mm, bunthöjd 25-45mm 

Egenskaper och fördelar
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Monteringsverktyg och tillbehör
Automatiskt buntbandssystem

www.HellermannTyton.se/B436

 Automatisk buntning upp till 20 mm diameter 
•	  Buntband för Autotool 2000

Buntband för AT2000.

För buntning och fastsättning av kablar, slangar och rör. Speciellt 
vid applikationer med stora volymer som t ex kablage, fordons eller 
förpackningssektorn.

Bandkassett T18RA.

Typ
Bunt Ø 

max Färg Matrl.
Förp 

innehåll Art-nr

T18RA3500 20,0 80 Naturell (NA) PA46 3.500 st 120-46009

T18RA50 20,0 80 Naturell (NA) PA66HS 2.000 st 120-40019

T18RA3500 HS 20,0 80 Naturell (NA) PA66HS 3.500 st 120-50009

T18RA50 20,0 80 Svart (BK) PA66HSUV 2.000 st 120-40020

T18RA3500 20,0 80 Svart (BK) PA66HSUV 3.500 st 120-50010

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.
Minimum orderkvantitiet (MOQ) kan variera från förpackningsinnehållet.  = Min draghållfasthet

•	 Helt i plast och lätt återvinningsbart
•	 Buntar och fixerar
•	 Buntar upp till 20mm
•	 Jämn avklippning
•	 Finns i Naturellt eller svart
•	 Andra färger kan fås på begäran
•	 Levereras i kasetter om 50 band eller rullar om 3500 band

Egenskaper och fördelar

MATERiAl Polyamid 6.6 värmetålig 
(PA66HS)

Polyamid 6.6 värme-/  
UV-tålig (PA66HSUV)

Polyamid 4.6 (PA46)

Temp. område -40°C till +105°C kontinuerligt, (+145°C i 500 tim) -40°C till +150°C kontinuerligt, (+195°C i 500 tim)

Brännbarhetsklass UL94 V2
UL94 V2, Begränsad brännbarhet, Låg utveckling av 
giftiga gaser och korrosiva syror, Liten rökutveckling
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Monteringsverktyg och tillbehör
Automatiskt buntbandssystem

www.HellermannTyton.se/B437

 Automatisk buntning upp till 20 mm diameter 
•	  Buntningsclips för Autotool 2000

Typ Skiss Godstjockl
Hål 

Ø (FH) Färg Matrl. Art-nr

ATSBCEC35 1,5 - 4,0 - Svart (BK) PA66HIRHS 102-68355

ATSBCSFT6.5 2,3 - 3,3 6,3 - 6,7 Svart (BK) PA66HIRHS 102-69066

ATSBCSFT6.5-MD 2,0 - 3,0 6,3 - 6,7 Svart (BK) PA66HIRHS 102-69065

ATSBCEC36 1,5 - 4,0 - Svart (BK) PA66HIRHS 102-68365

ATSBCEC37 1,5 - 4,0 - Svart (BK) PA66HIRHS 102-68375

ATSBCFT6lG 0,6 - 5,1 6,3 - 7,0 Svart (BK) PA66HIRHS 102-67065

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.

Läggbrädestillbehör HH20.

Clips ATS BC FT6LG.

•	 Snabb lösning för installerande av clips
•	 Enkelt att fixera med AT2000

Egenskaper och fördelar
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Monteringsverktyg och tillbehör
Automatiskt buntbandssystem

www.HellermannTyton.se/B438

Spillfria buntningar för diametrar upp till 80 mm 
•	  ATS 3080

Autotool System 3080.

Spänning 230VAC

Cykeltid ca. 1,3 s (50mm klo)

Vikt 1,7 kg

Åtdragningskraft Steglöst justerbar

Vi erbjuder individuella lösningar.

Typ Art-nr

Autotool System 3080 102-00000

Med reservation för tekniska ändringar.

Genom att montera ATS3080 i olika enheter kan verktyget anpassas 
för olika kundapplikationer. Till exempel med den horisontella 
bänkstativet kan plastpåsar snabbt förslutas. På grund av den unika 
stängningsmekanismen kan buntbandet tillsluta påsen och fungera 
som en försegling och är återvinningsbart.

För produkter med speciella krav på buntning t.ex. en buntning på 
en exakt position, som visas på bilden med medicinska slangar kan 
HellermannTytons utvecklingsavdelning konstruera och leverera 
speciella jiggar för ATS3080.

HellermannTyton har utvecklat en innovativ lösning för kablage i 
 bilindustrin. Med ATS3080 är det nu möjligt att fästa fixeringar, 
samtidigt som den buntar ihop kablarna automatiskt. Detta  förenklar 
slutmontering av kablagen, eftersom det förmonterade kablaget kan 
monteras direkt på en kant eller i ett hål! Detta innebär att man nu 
kan producera ett komplext kablage helt automatiskt.

•	 Elektriskt buntningssystem från HellermannTyton
•	 Varje buntning är absolut spillfri med jämn avklippning
•	 Ingen tidsåtgång för tömning av skräp etc
•	 Buntningsdiameter upp till 80mm
•	 Använder invändigt släta band i PA 66 och låshuvuden på rullar
•	 Kan användas antingen som fritt hängande eller monterad i 

bänkstativ
•	 Kan integreras i helautomatiserade produktionslinjer
•	 Flexibelt verktyg för fordons-, förpacknings- eller vitvaruindustrin
•	 Verktyg med hög kapacitet
•	 Kort cykeltid (0,8 -1,3s - beroende på buntningsdiameter)
•	 Käftarna finns i 3 oilka storlekar för 30, 50 och 80mm diameter
•	 Materialet finns på rullar om 500m band och 5000 st låshuvuden

Egenskaper och fördelar
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Monteringsverktyg och tillbehör
Automatiskt buntbandssystem

www.HellermannTyton.se/B439

Spillfria buntningar för diametrar upp till 80 mm 
•	  Tillbehör för ATS 3080

För stationär installation med bänkmontage.

Försluter plastsäckar.Tre käftar optimerar cykeltiden för 
varje buntningsdiameter.

Typ Art-nr

Bench Mount Kit Flexible 102-00040

Horizontal Bench Mount Kit 102-00041

Bench Mount Kit for Automation 102-00042

Bench Mount Kit Fixed 102-00043

Overhead Dispenser 102-00050

Switching power pack 102-00100

Med reservation för tekniska ändringar.

•	 För stationär eller mobil användning av ATS 3080 i ett bänkstativ 
eller i ett upphängningsanordning

•	 Integrerar ATS 3080 i en fullt automatiserad produktionslinje
•	 Nätaggregat - In: 230VAC, 50Hz; Ut: 48VDC max 50W
•	 Bänkstativ - Verktyg och rullhållare inklusive fotpedal
•	 Upphängningsanordning - inklusive rullhållare och balansblock

Egenskaper och fördelar
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440

Monteringsverktyg och tillbehör
Automatiskt buntbandssystem

www.HellermannTyton.se/B440

Spillfria buntningar för diametrar upp till 80 mm 
•	  Buntband för ATS 3080

För buntning och fixering av kablar, slangar och rör eller  
förslutning av plastsäckar. Speciellt applikationer i stora volymer,  
t ex i kablagemontering, fordons, industriutrustning och  
förpackningsindustrin.

Låshuvuden, band för ATS3080.

MATERiAl Polyamid 6.6 värme-/ UV-tålig  
(PA66HSUV)

Polyamid 6.6 slag-, värmetålig, UV-stabiliserad  
(PA66HIRHSUV)

Temp. område -40°C till +105°C kontinuerligt, (+145°C i 500 tim) -40°C till +95°C kontinuerligt (+105°C i 5000 tim)

Brännbarhetsklass UL94 V2 UL94 HB

Typ
Bunt Ø 

max Färg Matrl.
Förp 

innehåll Art-nr

Strap Natural ATS3080 80,0 220 Naturell (NA) PA66HIRHSUV 500 m 102-66109

Closures Natural ATS3080 80,0 220 Naturell (NA) PA66HSUV 5.000 st 102-66209

Strap Black ATS3080 80,0 220 Svart (BK) PA66HIRHSUV 500 m 102-66110

Closures Black ATS3080 80,0 220 Svart (BK) PA66HSUV 5.000 st 102-66210

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.
Minimum orderkvantitiet (MOQ) kan variera från förpackningsinnehållet.  = Min draghållfasthet

•	 Innovativa buntband och låshuvuden
•	 Förbrukningsmaterial i två delar
•	 Spillfritt och garanterad optimering av materialåtgång
•	 Ingen tidsåtgång för tömning av skräp etc
•	 Mekanisk avkänning av buntningdiameter
•	 Ren avklippning jäms med låshuvudet
•	 Band med slät insida för att undvika skador på kabelisolering
•	 Finns på rullar om 500m band och 5000 st låshuvuden

Egenskaper och fördelar

Buntband ATS3080Låshuvuden ATS3080
9,0

8,0
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 Autotool 2000 – automatiserad 

www.HellermannTyton.se

 Kontakta oss för mer 
information! 
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442

 Monteringsverktyg och tillbehör 
 Appliceringsverktyg för buntband 

 www.HellermannTyton.se/B 442

 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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6.2
 Monteringsverktyg och tillbehör 

 Appliceringsverktyg för buntband 

 www.HellermannTyton.se/B 443

 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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444

 Monteringsverktyg och tillbehör 
 Appliceringsverktyg för buntband 

 www.HellermannTyton.se/B 444

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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445

 Monteringsverktyg och tillbehör 
 Appliceringsverktyg för buntband 

 www.HellermannTyton.se/B 445

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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6.2 Appliceringsverktyg för buntband

446

Monteringsverktyg och tillbehör

www.HellermannTyton.se/B446

Buntbandsverktyg för band med lågprofilhuvud 
•	  MK10-SB för bandbredd upp tilll 9,5mm

MK10-SB..

Typ
Bandbr max.

(G)
Buntb tjockl 

max Vikt Art-nr

MK10-SB 9,5 2,5 0,33 kg 110-10001

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.

Applicera.. Spänn.. Klipp av genom vridning..

MK20, MK21..

Typ
Bandbr max.

(G)
Buntb tjockl 

max Vikt E-nr Art-nr

MK20 4,8 1,5 0,05 kg 16 057 10 110-20006

MK21 7,6 2,5 0,05 kg 16 057 12 110-21016

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.

Buntbandsverktyg manuellt 

•	 Ergonomiska lättviktsverktyg
•	 För åtdragning och avklippning av HellermannTytons buntband 

upp till 7,6mm 
•	 Monterade och fördragna band klipps av genom vridning av 

verktyget

•	 Lämpligt för att använda till HellermnnTytons RPE och PE-serier
•	 Drar åt och klipper av buntbandet jäms med låshuvudet

Egenskaper och fördelar

•	 MK21 för bandbredd upp till 7,6 mm

•	 MK20 för bandbredd upp till 4,8mm
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6.2Appliceringsverktyg för buntband

447

Monteringsverktyg och tillbehör

www.HellermannTyton.se/B447

Buntbandsverktyg manuellt 
•	  MK3Sp för bandbredd upp till 4,8mm

MK3SP.

Typ Lokalt ordernr
Bandbr max.

(G)
Buntb tjockl 

max Vikt Art-nr

MK3Sp MK3SP 4,8 1,5 0,33 kg 110-03500

Replacement Blade Reservknivblad - - 0,01 kg 110-03524

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.

Buntbandsverktyg pneumatiska 
•	  MK3pNSp2 för bandbredd upp till 4,8mm

MK3PNSP2.

Tilluft oljefri / oljebemängd

Lufttryck Bar (min.) 3 Bar

Lufttryck (max.) 6 Bar

Luftanslutning Ø 4,0 mm

Längd x Höjd x Bredd Ca. 225 x 140 x 40 mm

Godkännanden CE, GS

Typ Lokalt ordernr
Bandbr max.

(G)
Buntb tjockl 

max Vikt Art-nr

MK3pNSp2 MK3PNSP2 4,8 1,5 0,56 kg 110-03400

Compressed-air hose Tryckluftsslang komplett - - 0,35 kg 110-30002

Replacement Blade Reservknivblad - - 0,01 kg 110-30101

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.

Detta robusta metallverktyget MK3SP används av kablagetillverkare 
vid tillverkning av kablage för flyg, fordon, tåg, vitvaru och medicinsk 
industri. Ett annat användningsområde är elinstallationer t ex i  
byggnader eller produktionsanläggningar.

För produktspecifika godkännanden se tilläggsinformation längst bak i katalogen.

•	 Robust metallverktyg för HellermannTytons plastbuntband upp  
till 4,8 mm bredd

•	 För konsekvent åtdragning och automatiskt avklippning av bunt-
band

•	 Justerbart åtdragningsmoment
•	 Klipps av jäms med låshuvudet utan vassa kanter
•	 Pålitlig och lågt underhållsbehov

Egenskaper och fördelar

•	 Pneumatiskt buntbandsverktyg
•	 Metallhölje
•	 För buntband upp till 4,8 mm bredd
•	 Jämn åtdragningskraft och automatisk kapning
•	 Steglöst inställbar dragkraft
•	 Hög appliceringshastighet
•	 Pålitlig och lågt underhållsbehov

Egenskaper och fördelar
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Buntbandsverktyg manuellt 
•	  EVO7 för bandbredd upp till 4,8mm

Typ Lokalt ordernr
Bandbr max.

(G)
Buntb tjockl 

max Vikt E-nr Art-nr

EVO7 EVO7 4,8 1,5 0,275 kg 16 057 13 110-70129

EVO7Sp EVO7SP 4,8 1,5 0,275 kg - 110-70130

BLADEKT Reservknivblad - - - - 110-70106

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.

1. Dra åt bandet som vanligt (Tension)

2.  När inställt moment uppnåtts låser mekanismen och håller bandet på plats 
(Lock)

3. Bandet klipps av utan rekyl (Cut)

Den nya EVO7 skyddar muskler och leder och ökar effektiviteten.

•	 Mindre rekyl minskar påverkan på användrens hand
•	 Åtdragskraften är kraftigt minskad

TLC-teknologi: Åtdragning (Tension) - Låsning 
(Lock) - Avklippning (Cut)

EVO7.

•	 Ergonomiskt verktyg - reduscerar belastningsskador  
till ett  minimum

•	 Extremt litet servicebehov
•	 Snabb och exakt applicering med minsta möjliga kraft 

 (TLC-mekanismen)
•	 Justerbar momentinställning
•	 Drar åt och klipper automatiskt av HellermannTytons  

buntband upp till 4,8mm
•	 Huset är gjort i glasfiberarmerat polyester
•	 Standard grepplängd (90mm) och kort grepplängd  

(80mm) finns tillgängligt

Egenskaper och fördelar

Till hemsidan!
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Buntbandsverktyg manuellt 
•	  MK7 för bandbredd upp till 4,8mm

MK7.

Buntbandsverktyg manuellt 
•	  MK7HT för bandbredd upp till 4,8mm

MK7HT.

Typ Lokalt ordernr
Bandbr max.

(G)
Buntb tjockl 

max Vikt E-nr Art-nr

MK7 MK7 4,8 1,5 0,29 kg 16 057 03 110-07500

Replacement Blade Reservkniv - - 0,01 kg - 110-07511

Lock cap tensioning knob Låshuv - - 0,011 kg - 110-07200

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.

För produktspecifika godkännanden se tilläggsinformation längst bak i katalogen.

Typ Lokalt ordernr
Bandbr max.

(G)
Buntb tjockl 

max Vikt Art-nr

MK7HT MK7HT 4,8 1,5 0,29 kg 110-07000

Replacement Blade Reservkniv - - 0,01 kg 110-07511

Lock cap tensioning knob Låshuv - - 0,011 kg 110-07200

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.

MK7 åtdragningsverktyg används av kablagetillverkare. Baserat på 
US Military Specification (MIL) och den tyska militära Specification 
(VG) används också MK7 för att applicera buntband i alla militärfordon 
och flygplan. Ett annat användningsområde är elinstallationer t ex i 
byggnader eller produktionsanläggningar.

MK7HT buntbandsverktyg används främst till att applicera buntband 
inom kablageindustrin.

•	 Lättviktigt och ergonomisk design med glasfiberförstärkt hölje
•	 För buntband upp till 4,8 mm bredd
•	 För konsekvent åtdragning och automatiskt avklippning av bunt-

band
•	 Steglöst justerbar spänning, med tre åtdragningsnivåer
•	 MIL och VG godkända

Egenskaper och fördelar

•	 Lättviktigt glasfiberförstärkt hölje
•	 För buntband upp till 4,8 mm bredd
•	 MK7 HighTension-version med högre åtdragningskraft än MK7
•	 Jämn åtdragningskraft och automatiskt kapning
•	 Steglöst justerbar åtdragningskraft

Egenskaper och fördelar
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Buntbandsverktyg pneumatiska 
•	  MK7p för bandbredd upp till 4,8mm

MK7P.

Tilluft oljefri / oljebemängd

Lufttryck Bar (min.) 3 Bar

Lufttryck (max.) 6 Bar

Luftanslutning Ø 4,0 mm

Längd x Höjd x Bredd 220 x 170 x 40 mm

Godkännanden CE, GS

Typ Lokalt ordernr
Bandbr max.

(G)
Buntb tjockl 

max Vikt Art-nr

MK7p MK7P 4,8 1,5 0,43 kg 110-07100

Compressed-air hose Tryckluftsslang komplett - - 0,35 kg 110-30002

Replacement Blade Reservknivblad - - 0,01 kg 110-07111

Lock cap tensioning knob Låshuv - - 0,011 kg 110-07200

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.

Enkelt snabbinställningsvred.

MK7P pneumatiska buntbandsverktyg ger en rationell applicering av 
buntband i industriella produktionsprocesser. Förbättrad luftcylinder 
ger en snabbare åtdragning av bandet än andra jämförbara pistoler.

För produktspecifika godkännanden se tilläggsinformation längst bak i katalogen.

•	 Förbättrad teknologi för bättre applicering av buntband
•	 Förbättrad lufttillförsel för snabbare rörelse av luftcylindern
•	 Drar åt bandet och klipper av bandet jämnt endast genom  

en knapptryckning
•	 Automatiskt utkast av bandet
•	 Treläges snabbinställning av åtdragskraften
•	 Extra huv för att undvika att momentinställningen ändras  

av misstag
•	 Halkfritt komfortabelt grepp, mjuk avtryckare
•	 Mycket låg vikt och enkel att använda på alla buntband  

2,5 - 4,8mm breda.

Egenskaper och fördelar
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För produktspecifika godkännanden se tilläggsinformation längst bak i katalogen.

Buntbandsverktyg manuellt 
•	  MK9 för bandbredd upp till 13,5mm

MK9.

Typ Lokalt ordernr
Bandbr max.

(G)
Buntb tjockl 

max Vikt Art-nr

MK9 MK9 13,5 2,0 0,385 kg 110-09500

Replacement Blade Reservknivblad - - 0,01 kg 110-09511

Lock cap tensioning knob Låshuv - - 0,011 kg 110-07200

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.

MK9 används för att applicera större buntband. MIL och VG  
certifiering gör det möjligt att använda i miltära och flyg 
 applikationer  

Buntbandsverktyg manuellt 
•	  MK6 för bandbredd upp till 9mm

MK6.

Typ Lokalt ordernr
Bandbr max.

(G)
Buntb tjockl 

max Vikt E-nr Art-nr

MK6 MK6 9,0 2,0 0,52 kg 16 057 02 110-06000

Replacement Blade - - - 0,01 kg - 110-06026

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.

•	 Robust metallverktyg
•	 För buntband upp till 9 mm bredd
•	 Jämn åtdragningskraft och automatisk kapning
•	 Steglöst inställbar dragkraft
•	 Pålitlig med lågt underhållsbehov

Egenskaper och fördelar

•	 Glasfiberförstärkt hölje i ergonomisk design
•	 För HellermannTyton plastbuntband upp till 13,5 mm bredd
•	 Jämn åtdragningskraft och automatiskt kapning 
•	 Förinställbar åtdragningskraft med trestegsjustering
•	 Avklippning jämns med låshuvudet
•	 MIL och VG godkända

Egenskaper och fördelar
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Buntbandsverktyg manuellt 
•	  MK9HT för bandbredd upp till 13,5mm

MK9HT.

Typ Lokalt ordernr
Bandbr max.

(G)
Buntb tjockl 

max Vikt E-nr Art-nr

MK9HT MK9 HT 13,5 2,0 0,385 kg 16 057 05 110-09000

Replacement Blade Reservknivblad - - 0,01 kg - 110-09511

Lock cap tensioning knob Låshuv - - 0,011 kg - 110-07200

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.

MK9HT ger en extra hög åtdragskraft på banden. Lämplig att 
 använda för kraftigare buntband som används i tyngre applikationer.

•	 Glasfiberförstärkt hus
•	 Ergonomisk design
•	 För buntband upp till 13,5mm bredd
•	 MK9HT erebjuder en högre åtdragskraft än MK9
•	 Konsekvent åtdragskraft med jämn avklippning
•	 Justerbar åtdragskraft kombinerat med en två stegs 

 snabbinställning

Egenskaper och fördelar
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Buntbandsverktyg pneumatiska 
•	  MK9p för bandbredd upp till 13,5mm

MK9P.

 
Tilluft oljefri / oljebemängd

Lufttryck Bar (min.) 3 Bar

Lufttryck (max.) 6 Bar

Luftanslutning Ø 4,0 mm

Längd x Höjd x Bredd ca. 280 x 200 x 55 mm

Godkännanden CE, GS

Typ Lokalt ordernr
Bandbr max.

(G)
Buntb tjockl 

max Vikt
Luftansl 

pos Art-nr

MK9p
MK9P 13,5 2,5 0,91 kg nedre luftanslutning 110-09100

MK9P 13,5 2,5 0,91 kg övre luftanslutning 110-09110

Compressed-air hose Tryckluftsslang komplett - - 0,35 kg - 110-30002

Lock cap tensioning knob Låshuv - - 0,011 kg - 110-07200

Replacement Blade Reservknivblad - - 0,01 kg - 110-09111

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.

MK9P är konstruerad med kraftiga delar vilket ger ett tillförlitligt 
robust verktyg. Det är designat för kraftiga buntband som t ex 
 används i olika fordon som lastbilar, bussar mm. 

MK9P finns också tillgänglig med en övre luftanslutning.

För produktspecifika godkännanden se tilläggsinformation längst bak i katalogen.

•	 Pneumatiskt buntbandsverktyg
•	 Glasfiberförstärkt hölje
•	 För buntband upp till 13,5 mm bredd
•	 Jämn åtdragskraft och automatiskt kapning
•	 Inställbar dragkraft
•	 Hög appliceringshastighet
•	 Fäste för balansblock
•	 Finns med nedre eller övre luftanslutning.

Egenskaper och fördelar
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Buntbandsverktyg för KR-band manuellt 
•	  KR6/8 för bandbredd upp till 8mm

KR6/8

Typ Lokalt ordernr För band
Bandbr max.

(G) Vikt Art-nr

KR6/8 KR6/8 KR6, KR8 8,0 0,52 kg 121-00680

Replacement Blade Reservknivblad KR6, KR8 - 0,01 kg 122-68019

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.

Buntbandsverktyg för KR-band, pneumatiskt 
•	  KR8pNSE

KR8PNSE.

Tilluft oljefri / oljebemängd

Lufttryck Bar (min.) 3 Bar

Lufttryck (max.) 4 Bar

Luftanslutning Ø 6,0 mm

Längd x Höjd x Bredd Ca. 320 x 210 x 50 mm

Godkännanden CE, GS

Typ Lokalt ordernr För band
Bandbr max.

(G) Vikt Art-nr

KR8pNSE KR8PNSE KR8 8,0 1,56 kg 121-00889

Replacement Blade Reservknivblad - - 0,3 kg 122-80032

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.

Applikationsverktyg KR6/8 pressar in den glasfiberförstärkta 
 låspinnen i KR-banden och deformerar plasten i bandet vilket  
ger en mycket stark låsning.

Applikationsverktyget KRPNSE pressar in den glasfiberförstärkta 
pinnen i KR-banden som deformerar bandet och ger en mycket stark 
låsning.

För produktspecifika godkännanden se tilläggsinformation längst bak i katalogen.

•	 Robust metallverktyg
•	 För applicering av KR-buntband
•	 För åtdragning, låsning och avklippning av KR-band
•	 Enkelt utbyte av frontplattan kan verktyget konverteras  

till två olika bandbredder: 6 mm och 8 mm

Egenskaper och fördelar

•	 Robust metallverktyg
•	 Pneumatiskt
•	 För applicering av KR-buntband
•	 Drar åt bandet, låser och klipper av överflödig bit
•	 Åtdragningskraften kan anpassas av lufttrycket
•	 Fäste för balansblock

Egenskaper och fördelar
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Buntbandsverktyg manuellt för stålband 
•	  MK9SST för bandbredd upp till 13mm stålband

MK9SST.

Typ Lokalt ordernr
Bandbr max.

(G)
Buntb tjockl 

max Vikt E-nr Art-nr

MK9SST MK9SST 13,0 0,2 0,6 kg 16 057 16 110-95000

Replacement Blade Reservknivblad - - 0,01 kg - 110-95011

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.

Buntbandsverktyg pneumatiska för stålband 
•	  MK9pSST för stålband upp till 16mm

Tilluft oljefri / oljebemängd

Lufttryck Bar (min.) 3 Bar

Lufttryck (max.) 6 Bar

Luftanslutning Ø 4,0 mm

Längd x Höjd x Bredd 280 x 200 x 55 mm

Typ Lokalt ordernr
Bandbr max.

(G)
Buntb tjockl 

max Vikt Art-nr

MK9pSST MK9PSST 16,0 0,7 0,91 kg 110-95350

Replacement Blade Reservknivblad - - - 110-95307

Lock cap tensioning knob Låshuv - - 0,011 kg 110-07200

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.

MK9PSST.

•	 Glasfiberförstärkt hölje
•	 Ergonomisk design
•	 Jämn åtdragningskraft och automatiskt kapning av  

metallband MBT / MAT-serien
•	 Förinställbar och justerbar åtdragningskraft, snabb justering  

i två steg

Egenskaper och fördelar

•	 Snabb åtdragning och litet servicebehov
•	 Ergonomisk design
•	 Idealisk för appliceering av rostfria stålband i MBT-serien  

upp till 16mm bredd.
•	 Ansluts till tryckluft mellan 3 och 6 bar.

Egenskaper och fördelar
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Buntbandsverktyg manuellt för stålband 
•	  HDT för bandbredd upp till 16mm breda stålband

HDT.

Typ
Bandbr max.

(G) Art-nr

HDT16 16,0 110-40000

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.

Buntbandsverktyg manuellt för stålband 
•	  KST-STG200 för bandbredd upp till 12,3mm stålband

KST-STG200.

Typ
Bandbr max.

(G)
Buntb tjockl 

max Vikt Art-nr

KST-STG200 12,3 0,3 0,561 kg 110-09950

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.

•	 Vändbar nosdel som passar både till MBT och AMT-band
•	 Handtagen kan sättas i olika positioner för att få bästa ergonomi 

för användaren
•	 Integrerad klippmekanism ger en jämn avklippning

Egenskaper och fördelar

•	 Robust metallverktyg
•	 Åtdragskraften bestäms av användarens handkraft
•	 Bandet kapas genom att dra i spaken

Egenskaper och fördelar
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Buntbandsverktyg manuellt för stålband 
•	  MTT4 för bandbredd upp till 12mm stålband

MTT4..

Typ
Bandbr max.

(G)
Buntb tjockl 

max Vikt Art-nr

MTT4 12,0 0,7 0,78 kg 110-04000

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.

Buntbandsverktyg manuellt för stålband 
•	  THT för bandbredd upp till 7,9mm stålband

T-handtag åtdragningsverktyg.

Typ
Bandbr max.

(G)
Buntb tjockl 

max Vikt E-nr Art-nr

THT Tool 7,9 1,0 0,145 kg 16 057 08 110-09970

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.

•	 Robust metallverktyg för applicering av MLT-band
•	 Enkel spärrfunktion, lätt att använda
•	 Användarkontrollerad åtdragningskraft och avklippning

Egenskaper och fördelar

•	 Ergonomiskt T-handtag med gummigrepp
•	 Passar till MBT-band (4,6mm och 7,9mm)
•	 Enkel åtdragning av banden genom upprullning av bandet  

utan att klippa av den överblivna delen

Egenskaper och fördelar
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Klippverktyg för buntband 
•	  CUTties

CUTties ett verktyg för att klippa av plastbuntband.

Typ För buntband bredd Färg Art-nr

CUTties-1 2,3 - 2,8 Blå (BU), Gul (YE) 110-05000

CUTties-3 3,3 - 3,8 Blå (BU), Grön (GN) 110-05001

CUTties-5 4,0 - 4,8 Blå (BU), Röd (RD) 110-05002

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.

CUTties är ett klippverktyg för plastband som klipper av buntbandet 
och samtidigt garanterar att kablarna inte skadas.

Det rekommenderas att användas i applikationer där kablage är  
en känslig del, som t ex inom flyg och tågindustrin.

... tryck in avtryckaren samtidigt som 
du behåller trycket på verktyget...

För verktyget vinkelrätt mot bandet...

... släpp avtryckaren och ta bort 
verktyget, bandet är kapat.

... tryck lätt...

•	 Borttagningsverktyg för buntband av plast
•	 Kan användas var som helst på bandet
•	 Säkerställer att kabelns isolering inte skadas
•	 Lättviktig aluminium, ergonomisk design
•	 Enhandsmanövrerad
•	 Tre verktyg finns för olika storlekar på buntband,  

från 2,3 till 4,8 mm
•	 Färgen på avtryckaren anger storleken

Egenskaper och fördelar
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Elektrisk varmluftspistol 
•	  H5002 - handverktyg

H5002 - Den lätta och kompakta varmluftspistolen.

Typ
Lokalt  

ordernr
Luftmängd 

l/min
Temp.  

område
Standby  
Temp °C Effekt

Drift-
spänning Vikt Art-nr

H5002 H5002 300 - 500 +100°C till +600°C 50 °C 2.000 W
230 V AC ~ 
/ 230-240 V

0,9 kg 391-50200

Z3 Reflector Reflektor Z3 - - - - - 50 g 391-50500

Z4 Wide Slot 
Nozzle

Brett munstycke 
Z4

- - - - - 50 g 391-50600

Med reservation för tekniska ändringar.

För att applicera värmekrympbara produkter som tunnväggig 
 krympslang och formgods.

Elektrisk varmluftspistol 
•	  H5004 - för professionellt bruk

H5004 - för professionellt bruk.

Typ
Lokalt  

ordernr
Luftmängd 

l/min
Temp.  

område
Standby  
Temp °C Effekt

Drift-
spänning Vikt Art-nr

H5004 H5004 150 - 500 +50°C till +650°C 50 °C 2.300 W
230-240V, 

50Hz
1,13 kg 391-50400

Z3 Reflector Reflektor Z3 - - - - - 50 g 391-50500

Z4 Wide Slot 
Nozzle

Brett munstycke 
Z4

- - - - - 50 g 391-50600

Med reservation för tekniska ändringar.

H5004 elektrisk Varmluftsverktyg avsedd för krympning av 
 värmekrympbara produkter med tunn väggtjocklek, med och  
utan lim, ändstycken och formgods.

Tillbehör lämpliga för både H5002 samt H5004.

•	 Lätt och kompakt varmluftspistol
•	 Möjliggör bekväm arbetsställning
•	 Temperaturen kontrolleras elektroniskt från 100-600 °C,  

inkl ett kallluftsteg på 50 °C
•	 Luftflödet kan regleras i två steg (300 l/min och 500 l/min)

Egenskaper och fördelar

•	 Professionell varmluftspistol
•	 Temperaturen kontrolleras elektroniskt
•	 Luftflödeskontroll
•	 Utrustad med LED temperaturindikering vilket möjliggör exakt 

temeraturreglering

Egenskaper och fördelar

Appliceringsverktyg för värmekrympslang
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Krympmaskin för värmekrympprodukter 

•	  Shrinkpad 110

ShrinkPad 110.

Tilluft oljefri / oljebemängd

Lufttryck (max.) 6 Bar

Luftanslutning Ø 6,0 mm

Vikt 12,5 kg

Temp. område +100°C till +300°C

Cykeltid 0,5 till 10 sek.

Manövrering Fotpedal

Typ Antal per kartong Art-nr

Shrinkpad 110 1 st 391-30000

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.

ShrinkPad: Max. processdimensioner.

ShrinkPad 110 - För snabb och 
säker krympning.

ShrinkPad kit.

ShrinkPad 110 ger en snabb och pålitlig process för krympning av 
tunnväggiga krympprodukter med eller utan lim. 

Uppvärmningen sker genom direktkontakt. Nyckelkomponenterna är 
två specialuppvärmda elastiska dynor, som omsluter krympprodukten 
och överför värmen med en minimal värmeförlust. De elektiskt upp-
värmda och pneumatiskt styrda dynorna kan hantera material med 
en maximal diameter på 15 mm och en max längd på 110 mm.

•	 Krymper materialet genom direktkontakt mot en uppvärmd 
elastisk dyna

•	 Minskar tiden för krympning
•	 Ökar säkerheten i krympprocessen genom en temperatur- 

kontrollerad värmekälla
•	 Goda möjligheter till integration i en automatiserad  

produktionslinje
•	 Mycket hög nivå på arbetsskydd
•	 Lång livslängd på värmedynorna

Egenskaper och fördelar

Till hemsidan!

Appliceringsverktyg för värmekrympslang

Utgiven: Maj 2013



6.3
Monteringsverktyg och tillbehör

Appliceringsverktyg för snapper
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Verktyg för Snapper slangklämmor 
•	  ASNp2-22 för Snapper storlek 2 till 22

•	 ASNp24-70 för Snapper storlek 24 till 70

•	 MSNp1-70 för Snapper Storlek 1 till 70

MSNP1-70 och ASNP24-70 Snapperverktyg.

Typ Användningsområde Vikt Material Färg Art-nr

ASNp24-70 SNP-Serie 24 upp till 70 0,25 kg Metall, Plast Röd (RD) 191-24700

ASNp2-22 SNP-Serie 2 upp till 22 0,20 kg Metall, Plast Blå (BU) 191-02220

MSNp1-70 SNP-Serien 1 upp till 70 0,18 kg Metall, Plast Gul (YE) 191-01700

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.

Snapper Appliceringsverktyg ASNP2-22.

pneumatiskt verktyg för slangklämma 
finns mot förfrågan. Kontakta oss.

•	 För effektiv fixering av Snapper slangklämmor
•	 MSNP verktyg: praktiskt för installtion i fält
•	 ASNP verktyg: lämplig för serieproduktion
•	 Justerskruv begränsar åtdragningen av klämman för att unvika 

överstressning av klämman

Egenskaper och fördelar

Utgiven: Maj 2013


