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B u n d e l -  e n  b e v e s t i g i n g s b a n d e n

Mat. Polyamide 6.6 slagvast, hitte bestendig

Kleur Zwart (BK)

Gebruikstemp. -40 °C tot +105 °C 

Brandbaarheid UL94 HB

Mat. Polyamide 6.6 hitte bestendig (PA66HS)

Kleur Zwart (BK)

Gebruikstemp. -40 °C tot +105 °C continu, 
(+145 °C voor 500 h) 

Brandbaarheid UL94 V2

Artikelnr. Type
Lengte

(L)
Breedte

(W)
Max.

Ø
Schotel

Ø
Min. span-
kracht (N)

Gat-
diameter

Plaatdikte
min.

Plaatdikte
max.

Mat.

Bundelbanden Voetdeel

150-13593 T50SSFT6.5 150 4,6 31,0 22,4 225 6,3-6,7 0,7 2,0 PA66HS PA66HS

150-13591 T50RSFT6.5 200 4,6 45,0 22,4 225 6,3-6,7 0,9 2,0 PA66HS PA66HS

150-37691 T50RSFT6.5D18 200 4,6 45,0 18,0 225 6,5-6,8 0,4 1,6 PA66HS PA66HIRHS

117-05160 T50RDHSFT6.5 210 4,7 45 22,4 225 6,3-6,7 0,7 2,0 PA66HS PA66HS

150-13596 T80ISFT6.5 300 4,6 81,0 22,4 355 6,3-6,7 0,7 2,0 PA66HS PA66HS

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

Op aanvraag zijn andere
afmetingen leverbaar.
Wij adviseren u graag.

Bevestigingsbanden met spreid-
anker aan het verschuifbare
voetgedeelte
Hoofdkenmerken

Deze bevestigingsbanden bestaan uit twee

gedeeltes, de bundelband uit de T-serie en

het voetgedeelte met spreidanker. Deze

worden gemonteerd geleverd, bezitten alle

voordelen van de T-series bundelbanden en

besparen arbeidstijd dankzij de snelle toe-

passing van de voetgedeeltes. Het spreidan-

ker wordt door het boorgat gedrukt en

spreid zich aan de achterkant van de plaat

uit. De schotel zorgt voor een stevige beves-

tiging aan de plaat. De gespleten schotel

van het voetgedeelte van de SFT6,5 maakt

gebruik bij dikkere platen tot 2,0 mm

mogelijk.

Door het verschuifbare voetgedeelte op de

bundelband kan de kop zowel tijdens de

montage als bij de inbouw in de optimale

positie worden gedraaid. Deze bevestigings-

band is als type T50RDH ook verkrijgbaar

met dubbele kop, zodat twee kabels kun-

nen worden gemonteerd.

Toepassing

Deze bevestigingsbanden kunnen overal

worden gebruikt, waar rationeel werken

moet worden gecombineerd met hoge trek-

sterktes. Zij worden o.a. bij de kabelbevesti-

ging in de autobranche gebruikt.

De verschuifbare voetgedeeltes zorgen voor flexibele toepassingsmogelijkheden.

Bevestigingsband met spreidanker aan het 
verschuifbare voetgedeelte
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