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Anvendelse Pilehoved

Fyrretræ 

montage Nitte stik Skruemontage Kantklips Studsmontage

H max.

H max.

W max.

H max.

H max.

Kabelbinderen med pilehoved giver høj udtræksstyrke. Pilehovedet 

er sikkert på plads når et klik kan høres og føles af brugeren.

Pilehoved

Plade minimerer indtrængning af støv, snavs og vand. Ydermere 

en sikker montering i borede huller der modstår tryk fra forskellige 

retninger.

Pilehoved med plade

Pileformede sokler med ben giver god og stabil montage i borede 

huller. Benene giver ekstra pres for en fast og sikker montering 

samtidig med at den optager variation i paneltykkelse. Disse bindere 

er også velegnet i miljøer med høj vibration.

Pilehoved med støtteben

Pilehovedet giver god fiksering med mindst mulig plads.

Pilehoved med støtteben

Fyrretræssokler kan let trykkes i huller på paneler på grund af  

deres ringe indsætningskraft. Pladen på toppen dækker hullet og 

minimerer indtrængning af støv, snavs og vand.

Fyrretræs sokkel

Brugervejledning for montagebinder
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Forskellige HellermanTyton sokkelstudse er lette at montere med  

hånden („soft push“) da designet har lav påføringskraft som ikke 

kræver værktøj. Soklerne kan fjernes ved at dreje dem til venstre.  

SB9 og SB14 er baseret på („hard push“) teknologi og kræver en 

hammer for at kunne monteres.

Montagesokkel

Denne sokkel kan sideforskydes 5-6 mm i montageprocessen.  

Kabelbundtet kan efter montage skubbes frem og tilbage.

Sokkel med studs for sideforskydning

Kantklips er specielt udviklet til bundtning og føring af kabler og 

ledninger om hjørner. Huller til montage er ikke længere nødvendige. 

Kantklips er let at monteret med hånden, den integrerede  

metalklemme holder klipsen på plads på kanten.

Kantklips

Ideelle hvor montage af kabelbundter skal kunne føres fleksibelt. 

Disse kantklips er tilgængelige for 90° og 360° rotation.

Kantklips drejelig

Disse kantklips monteres let. Pinden passer i boret hul.

Kantklips uden metalklemme

Fremragende løsning til efterfølgende fastgørelse af rør, ledninger og 

installerede slanger.

Kabel- og slangefastgørelse

Disse robuste montagebindere kan modstå vibrationer. De er lette at 

montere og giver sikker tilpasning til bundtet. Der er stor trækstyrke 

på grund af metal huset.

Stærk montage

Drejeklipsen gør det muligt at montere 2 kabelbindere for parallel 

bundtning af kabelnet eller kabler. Designet gør det muligt at dreje 

op til 90° og giver en fleksibel installation.

To delt montagebinder med drejelig klips


