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Art-nr Typ
Längd

(L)
Bredd
(W)

Bunt Ø
max

Tallrik
Ø

Min draghållf
(N)

Hål 
Ø

Godstjock
l min

Godstjock
l max

Material

Buntb Fäste

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

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

150-37691 T50RSFT6.5D18 200 4,6 45 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 22,4 355 6,3-6,7 0,7 2,0 PA66HS PA66HS

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.

Material Polyamid 6.6 slag-, värmetålig,
(PA66HIRHS)

Färg Svart (BK)

Temperaturområde -40°C till +105°C 

Brännbarhetsklass UL94 HB

Material Polyamid 6.6 värmetålig (PA66HS)

Färg Svart (BK)

Temperaturområde -40°C till +105°C  
(+145°C i 500 tim.) 

Brännbarhetsklass UL94 V2

2-partsfixering med pilspetsfäste
Egenskaper och fördelar

Denna 2-partsfixering levereras förmonterat

för en snabb och enkel montering av kablar. 

Pilspetsfästet är lätt att föra in i förstansade

hål i godset och fäster säkert. 2-partsfixe-

ringen gör att huvudet kan flyttas till nöd-

vändig position för att underlätta monte-

ringen, samtidigt som tallriken på toppen 

av pilspetsen passar olika godstjocklekar 

vilket ger en fast och säker fixering. 

Finns antingen som utsides eller insides räff-

lade ″standard″ buntband, eller med dubbla

låshuvuden.

Användningsområde

Ursprungligen utformad för att fixera kablage

inom fordonsindustrin men detta smidiga

buntband används numera inom många

olika områden från flygplan, till högspän-

ningsbrytare, till tvättmaskiner. Fördelen med en 2-parts montering är att buntbandet kan placeras i den bästa positionen.

2-partsbuntband med rörligt pilspetshuvud

Andra kombinationer av
band och fästen kan fås på
begäran. Kontakta oss så
hjälper vi dig.
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