
!!

V æ r k t ø j

Håndværktø j  t i l  kabe lb indere

408

6.2

MK20 ,
MK21

MK3SP

MK7 MK7HT MK6

MK9 MK9HT MK9SST

MK3PNSP2 MK7P MK9P

KR6/8 KR8PNSE

Se side 410. Se side 411.

Se side 411. Se side 411. Se side 412.

Se side 412. Se side 412. Se side 417.

Se side 413. Se side 414. Se side 415.

Se side 416. Se side 416.

Ønskes detaljeret 
information omkring 
montageværktøjer, 
se venligst afsnit 6.2

MK10-SB
Se side 410.
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V æ r k t ø j

Udva lg s skema  fo r  opt ima l t  va lg  a f  værktø j

409

6.2

Binderbredde

MK10-SB

MK20

MK10-SB

MK21

MK3PNSP2

MK7P

MK3SP

MK7

MK7HT

MK6

MK9

MK9HT

AT2000

ATS3080

MK9SST

MTT4

MTT6

KR8PNSE

KR6/8

Rustfri stålka-
belbindere

Kabelbinder
KR serien

Binderbredde

Pneumatisk

Pneumatisk

ja

ja

ja

Binderbredde

nej

≤ 4,8 mm

= 2,5 mm

Standard
kabelbindere

MK9P

Elektrisk

≥ 4,8 mm

Værktøjet skal
have automatisk

afklipning

nej

Binderbredde ≤ 4,8 mm

≤ 4,8 mm

≥ 4,8 mm

= 4,5 mm

≥ 4,8 mm

ja

nej
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Bestillingsnr. Type
Binderbredde

max. (G)
Bindertykkelse

max.
Vægt
(kg) EAN kode

110-10001 MK10-SB 9,5 2,5 0,80 4031026280561

110-20006 MK20 4,8 1,5 0,05 4031026103303

110-21016 MK21 7,6 2,5 0,05 4031026103341

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for eventuelle ændringer.

V æ r k t ø j

Håndværktø j  t i l  kabe lb indere

410

6.2

Værktøjerne MK10, MK20 og MK21.

Værktøjerne MK10, MK20 og MK21.

Anvendelse.

Spændkraft. Drej værktøjet og resten af kabelbinderen klippes af.

Manuelt MK10 
værktøj for kabelbindere

Manuelt MK20/MK21 
værktøj til kabelbindere

Dette værktøj er designet til anvendelse 

for kabelbindere med bredde fra 4,6mm til

13mm. Operatørafhængig moment.

MK serien er et billigt alternativ til de større

værktøjer. det  anvendes til HellermannTytons

kabelbinderprogram fra 4.8mm til 7.6mm

bredde. Det lette design reducerer træthed

hos operatøren. Klipningen sker ved at dreje

værktøjet.

Teknisk oversigt
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Bestillingsnr. Type
Binderbredde

max. (G)
Bindertykkelse

max.
Vægt 
(kg) EAN kode

110-03500 MK3SP 4,8 1,5 0,33 4031026102405

110-03524 Ekstra knive – – – 4031026102450

110-07500 MK7 4,8 1,5 0,29 4031026103020

110-07000 MK7HT 4,8 1,5 0,29 4031026103013

110-07511 Ekstra knive – – – 4031026103037

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for eventuelle ændringer.

V æ r k t ø j

Håndværktø j  t i l  kabe lb indere

411

6.2

Teknisk oversigt

Vær opmærksom på at ikke alle produkter, som er anført på siden har alle godkendelse. 

For produktspecifike godkendelser, se tillægsinformationen bagerst i kataloget.

MK3SP.

MK7. MK7HT.

Manuelt MK7 
kvalitetsværktøj til kabelbindere

MK7HT 
manuelt kabelbinderværktøj

Anvendes til HellermannTytons kabelbindere

fra 2.5 mm til 4.8 mm bredde. Det kan

justere afklipningen til den enkelte kabelbin-

der størrelse. Den afklippede rest udskydes

efter klippet.

Manuelt MK3SP 
kvalitetsværktøj til kabelbindere

MK7 er et letvægtsværktøj, der anvendes til

HellermannTytons kabelbindere fra 2,5 mm

til 4,6 mm bredde. Det ergonomiske hånd-

tag er belagt med et specielt materiale, som

sikre at værktøjet ikke glider ud af hånden. 

Værktøjet er godkendt af US MIL.

MK7HT udmærker sig ved at have en større

″trækstyrke″ og anvendes til kabelbindere

der skal strammes ekstra. Det ergonomiske

håndtag er belagt med et specielt materiale,

som sikre at værktøjet ikke glider ud af

hånden.
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Bestillingsnr. Type
Binderbredde

max. (G)
Bindertykkelse

max.
Vægt
(kg) EAN kode

110-06000 MK6 9,0 2,0 0,52 4031026102634

110-06126 Ekstra knive – – – 4031026102955

110-09500 MK9 13,5 2,0 0,39 4031026103167

110-09511 Ekstra knive – – – 4031026103174

110-09000 MK9HT 13,5 2,0 0,39 4031026103150

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for eventuelle ændringer.

V æ r k t ø j

Håndværktø j  t i l  kabe lb indere

412

6.2

Vær opmærksom på at ikke alle produkter, som er anført på siden har alle godkendelse. 

For produktspecifike godkendelser, se tillægsinformationen bagerst i kataloget.

MK6.MK9.

Manuelt MK6 
kvalitetsværktøj til kabelbindere

Manuelt MK9 
kvalitetsværktøj til kabelbindere

Manuelt MK9HT 
kvalitetsværktøj til kabelbindere

MK6 anvendes til HellermannTytons kabel-

bindere fra 4.6 mm til 9 mm. Det kan justere

afklipningen til den enkelte kabelbinder.

Den afklippede rest udskydes efter klippet.

Teknisk oversigt

MK9HT.

MK9HT udmærker sig ved at have en større

″trækstyrke″ og anvendes til kabelbindere

der skal strammes ekstra. Værktøjet passer

til kabelbindere med bredde op til 13mm og

er ideel til EL-TV serien. Det ergonomiske

håndtag er belagt med et specielt materiale,

som sikre at værktøjet ikke glider ud af

hånden.

Dette værktøj har 2 forskellige indstillings-

niveauer. Anvendes til HellermannTyton

kabelbindere med bredde op til 13 mm. 

Det ergonomiske håndtag er belagt med et

specielt materiale, som sikre at værktøjet

ikke glider ud af hånden.
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Bestillingsnr. Type
Binderbredde

max. (G)
Bindertykkelse

max.
Vægt
(kg) EAN kode

110-03400 MK3PNSP2 4,8 1,5 0,56 4031026102375

110-30002 Lufttilførsel – – – 4031026103365

110-30101 Ekstra knive – – – 4031026103402

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for eventuelle ændringer.

Lufttilførsel Ej olieret / olieret

Lufttryk (min.) 3 bar

Lufttryk (max.) 6 bar

Indvendig diameter rør 4,0 mm

Dimension L x H x B Ca. 225 x 140 x 40 mm

V æ r k t ø j

Håndværktø j  t i l  kabe lb indere

413

6.2

MK3PNSP2 pneumatisk 
værktøj til kabelbindere
Dette fleksible og yderst mobile pneumatiske

værktøj ligger godt i hånden og er yderst let

at betjene. 

Der findes 2 typer:

Permanent moment klip – MK3SP.PTL

Justerbart moment klip – MK3SP.ATL

Begge typer er forsynet med øje for

ophængning og afbalancering. MK3PNPSP2

benyttes til HellermannTytons kabelbindere

fra T18 op til T50 serien.

Den sparer montagetid og anvendes til

følsomt arbejde eller hvor gentagne arbejds-

rutiner forekommer. Værktøjet har ergono-

misk design og klippeprocessen  aktiveres

ved pneumatisk kompressions cylinder der

kan afhjælpe overbelastningsskader. 

Spændingsmomentet har 125 justerbare trin

fra 45 til 210N.

Ved anvendelse af trykluft samt tryk på 6

bar viser MK3NSP2 sit fulde potentiale i

masseproduktion. Det kan være på samle-

bånd eller kabelproduktion.

MK3PNSP2.

Materiale data

Teknisk oversigt
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Bestillingsnr. Type
Binderbredde

max. (G)
Bindertykkelse

max.
Vægt
(kg) EAN kode

110-07100 MK7P 4,8 1,5 0,43 4031026218045

110-30002 Lufttilførsel – – – 4031026103365

110-07200 Dæksel til momentknap – – – 4031026218533

110-07111 Ekstra knive – – – 4031026219981

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for eventuelle ændringer.

Lufttilførsel Ej olieret / olieret

Lufttryk (min.) 3 bar

Lufttryk (max.) 6 bar

Indvendig diameter rør 4,0 mm

Dimension L x H x B Ca. 220 x 170 x 40 mm

V æ r k t ø j

Håndværktø j  t i l  kabe lb indere

414

6.2

MK7P pneumatisk værktøj
MK7P pneumatiske værktøj sætter nye nor-

mer for rationelt arbejde med kabelbindere i

den industrielle proces. Nyskabende tekno-

logi forbedrer arbejdet med kabelbindere.

Den forbedrede luftforsyning af komprime-

ret luft gør fastspændingen hurtigere end

andre tilsvarende værktøjer. Operationstiden

er reduceret og mængden af kabelbindere

der kan bindes er øget. 

Et tema gennem udviklingen har været det

ergonomiske design. Det støbte håndtag er

forsynet med ”klæbebelægning” så tab

eller operationsfejl undgås. Huset er udført i

glasfiber, der er meget let men alligevel har

stor styrke.

Påsætning af kabelbindere er ganske let;

tryk på knappen og kabelbinderen og klip-

pes automatisk af. Den bløde ende på

kabelbinderen forårsager ingen skade.

Den afklippede ende udskydes automatisk.

MK7P værktøjet kan klare kabelbindere fra

2,5 mm til 4,8 mm bredde.

Justeringen foregår i 3 niveauer. Den fine

justering er udformet som drejeknap bag

ved spændingskontrollen. Som sikkerhed

kan der ekstra leveres en sikkerhedskappe

der forhindrer ændringer i indstillinger.

Et detaljeret billede af den brugervenlige forvalg.

Indstillingsknappen er let at indstille.

Teknisk oversigt

Materiale data
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Bestillingsnr. Type
Binderbredde

max. (G)
Bindertykkelse

max.
Vægt
(kg) Luftindtag EAN kode

110-09100 MK9P 13,5 2,5 0,91 Luftudtag forneden 4031026252704

110-09110 MK9P 13,5 2,5 0,91 Luftudtag foroven 4031026254579

110-07200
Dæksel til 
momentknap

– – – – 4031026218533

110-30002 Lufttilførsel – – – – 4031026103365

110-09111 Ekstra knive – – – – 4031026270142

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for eventuelle ændringer.

Lufttilførsel Ej olieret / olieret

Lufttryk (min.) 3 bar

Lufttryk (max.) 6 bar

Indvendig 
diameter rør

4,0 mm

Dimension L x H x B Ca. 280 x 200 x 55 mm

V æ r k t ø j

Håndværktø j  t i l  kabe lb indere

415

6.2

MK9P.

MK9 leveres også med luftindtag fra oven.

MK9P 
pneumatisk kabelbinderværktøj
Det luftdrevne MK9P værktøj er konstrueret

med slidstærke dele for at opnå optimal

præstation i krævende miljøer. Det benyttes

til at montere stærke kabelbindere fra T50

op til T250. I lighed med MK7 hindrer MK9

serien belastningsskader på grund af den

ergonomiske udformning, lave vægt og

praktiske greb med aftrækker.

MK9P har justerbar forhåndsindstilling og

strammemoment.

MK9P kan også leveres med lufttilkobling

fra oven på forespøgsel.

Teknisk oversigt

Materiale data
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Bestillingsnr. Type Til binder
Binderbredde

max. (G)
Vægt
(kg) EAN kode

121-00889 KR8PNSE KR8 8,0 1,56 4031026113760

122-80032 Ekstra knive – – – 4031026114781

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for eventuelle ændringer.

Lufttilførsel Ej olieret / olieret

Lufttryk (min.) 3 bar

Lufttryk (max.) 4 bar

Indvendig 
diameter rør

6,0 mm

Dimension L x H x B Ca. 320 x 210 x 50 mm

Bestillingsnr. Type Til binder
Binderbredde

max. (G)
Vægt
(kg) EAN kode

121-00680 KR6/8 KR6, KR8 6,0/8,0 0,52 4031026113739

122-68019 Ekstra knive KR6, KR8 – – 4031026114446

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for eventuelle ændringer.

V æ r k t ø j

Håndværktø j  t i l  kabe lb indere

416

6.2

KR6/8.

KR værktøjet er specielt udviklet til

HellermannTytons KR serie af kabelbin-

dere. Værktøjet dækker 6mm og 8mm 

binderbredde. 

Værktøjet strammer kabelbinderen om

emnet og den overskydende del klippes af.

Pinden i kabelbinderen presses automatisk

ind i kabelbinderen og giver en fuldstændig

vibrationssikker binding.

Manuelt KR6/8 
kvalitetsværktøj til KR 
binderbånd

Teknisk oversigt

KR8PNSE 
pneumatisk kabelbinderværktøj
Dette værktøj er specielt udviklet til

HellermannTytons KR serie, der har en bred-

de på 8 mm. KR8PNSE tilbyder en simpel og

hurtig funktion og er specielt beregnet til

opgaver med stort forbrug af kabelbinding.

KR8PNSE strammer binderen, fastgør pin-

den og klipper den resterende del af – alt

med et enkelt tryk på knappen.

KR8PNSE.

Teknisk oversigtMateriale data
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Bestillingsnr. Type
Binderbredde

max. (G)
Bindertykkelse

max.
Vægt
(kg) EAN kode

110-95000 MK9SST 13,0 0,25 0,48 4031026103747

110-95011 Ekstra knive – – – 4031026103754

110-04000 MTT4 12,0 0,7 0,78 5022660313202

110-60000 MTT6 12,0 0,7 0,45 4031026312842

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for eventuelle ændringer.

V æ r k t ø j

Håndværktø j  t i l  kabe lb indere

417

6.2

Manuelt MK9SST 
kvalitetsværktøj til rustfri 
stålkabelbindere

MK9SST.

Manuelt MTT4 
kvalitetsværktøj til kabelbindere
Designet til anvendelse på alle størrelser

stålbånd i MAT og MLT serien. Værktøjet

har en meget enkel spærrefunktion.

Brugerkontroleret strammekraft og klippe-

mulighed.

Lav vægt og let at betjene.

MTT4.

Manuelt MTT6 
kvalitetsværktøj til kabelbindere
Designet til anvendelse på alle størrelser

stålbånd i MAT og MLT serien. Værktøjet

har en meget enkel spærrefunktion.

Brugerkontroleret strammekraft og klippe-

mulighed.

Lav vægt og let at betjene.

MTT6.

Teknisk oversigt

Sidestyr giver god positionering af kabelbin-

der og spændkraft kan justeres efter kabel-

binder bredde. Operation sker med èn hånd

og giver et rent klip uden krater. Det ergo-

nomiske håndtag er belagt med et specielt

materiale, som sikre at værktøjet ikke glider

ud af hånden.

MK9SST kan anvendes til hele MBT serien.
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V æ r k t ø j

Håndværktø j  t i l  kabe lb indere

418

6.2

Bestillingsnr. Type EAN kode

104-00001

AMTS sættet består af:
• Monteringsværktøj
• Batteridrevet boremaskine
• 2 batterier
• Batterilader
• CD med montagevejledning

Valgfrit:  Bælte med hylster giver
montøren mulighed for at betjene
værktøjet med begge hænder.

5022660328763

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for eventuelle ændringer.

Strømforsyning Genopladelig boremaskine

Cyklustid 30 sekunder

Vægt (kg) 1,4

Anvendelse Mobil

AMTS er enkel at benytte, og giver en hurtigere bundtning af tunge stålbånd.

Skibsværft.

AMTS 
Automatisk system til rustfri
stålbånd
Egenskaber og fordele

Det automatiske værktøj til rustfri kabelbin-

dere både forenkler og reducerer montage-

tiden ved fastgørelse af kabler  og andet

udstyr. AMTS montageværktøj er beregnet

til HellermannTyton's stålbindere.

Kabelbinderne leveres i færdige længder og

er klar til brug. Beskyttelsesprofilen leveres

som tilbehør, og benyttes til at give kablet

en ekstra beskyttelse.

Anvendelse

Montageværktøjet sammen med stålbåndet

er ideelt når tidsfaktoren er af afgørende

betydning. Båndet tåler tunge belastninger

og egner sig derfor til krævende arbejde

indenfor kollektiv trafik, skibsbygning,

forsvars-, og offshoreindustrien. Metallet

gør at produktet tåler brand og andre eks-

treme forhold.

AMTS systemet består af monteringsværktøj og
montageblok.

Teknisk oversigt

Materiale data
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V æ r k t ø j

Sådan  anvendes  e t  manue l t  værktø j
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6.2

Min. holdekraft

2 
= anbef. tilspændings-

moment

Eksempel:

T50R =
225 N min. holdekraft/

2

225 N

2 
= 112,5 N, som er anbefalet  

tilspændingsmoment 
i henhold til formlen

Sådan anvendes et manuelt værktøj for eksempel MK7.

1. Afhængig af kabelbinder typen foretages indstilling (1) i henhold til

brugervejledningen. Indstillingsværdien vises i vinduet (2).

2. Finjuster om nødvendigt (3).

3. Læg kabelbinderen rundt om ledningerne og før enden af kabelbinderen

gennem låsehovedet (4), og stram til med hånden.

4. Skub værktøjet med den åbne side af hovedet over kabelbinderen (5) og ned

på låsehovedet (4).

5. Stram til en eller flere gange. Når indstillingen er nået klippes kabelbinderen

automatisk.

Test af værktøj – Trækkraft
kabelbinderen og værktøjets generelle til-

stand spiller en afgørende rolle for at kunne

fastlægge tilspændingsmomentet.

Vi gør derfor opmærksom på at alle de

anførte værdier er vejledende. 

I vores brugervejledninger har vi specificeret

trækkraften for hver type kabelbinder.

Såfremt der skal foreligge dokumentation

for trækkraften elle at den skal være i hen-

hold til en specifik godkendelse, anbefaler vi

at værktøjet justeres ved hjælp af MAV-

udstyr. Som en retningslinie kan vi sige at

halvdelen af holdekraften på en kabelbinder

bør anvendes som tilspændingsmoment.

Den mindste holdestyrke er den belastning

en kabelbinder kan modstå før den den går 

i stykker (se mere information på side 29).

Følgende formel anvendes til at finde det

korrekte  tilspændingsmoment på værktøjet.

Der findes ingen generel testmetode på

markedet. Hos HellermannTyton arbejder 

vi med HT50 testudstyr fra MAV Prüftech-

nik (Berlin) for at fastlægge  tilspændings-

momentet og sikre kvaliteten på vores

værktøjer.

Det er mere kompliceret at teste et kabel-

binderværktøj end man umiddelbart skulle

tro. Det er vigtigt at overholde de testpro-

cedure der findes samt at have et ensartet

test setup. Dette betyder at vi tester kabel-

bindere ud fra størrelsen samt, hvad kabel-

binderen kan spænde omkring (diameter).

Det er også vigtigt at vandindholdet i

kabelbinderen er det samme ved hver test,

da man ellers vil få forskellige resultater.

Generelt kan man sige at hastigheden 

hvormed kabelbinderen klippes efter den 

er strammet til, hvordan værtøjet er positio-

neret på kabelbinderen samt 
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V æ r k t ø j

Sådan  anvendes  e t  manue l t  værktø j

420

6.2

kappe (best. nr.: 110-07200 for MK7, MK7HT,

MK7P, MK9, MK9HT og MK9P), som kan

monteres på, efter at justeringsenheden er

fjernet. 

Efter en forud defineret periode tester du

værktøjet, og om nødvendigt justere det igen.

Dette firma kan kontaktes i forbindelse med

test at kabelbinderværktøj:

MAV Prüftechnik GmbH

Dr. Turowsky

Sanderstraβe 28

12047 Berlin 

Germany

Telefon: + 49 30/6 93 10 53

Fax: +49 30/6 93 10 96 

E-post: MAV. GmbH@t-oline.de

Internett:: www.MAV.Germany        

Tilspændingsmoment kan justeres afhængig

af kabelbinder type samt anvendelsesområde.

Vær opmærksom på at disse informationer

kun gælder for HellermannTyton's produkter. 

For at sikre værktøjet mod utilsigtet fejlinstil-

ling efter at det er justeret med MAV-udstyret,

kan HellermannTyton tilbyde en sikkerheds-

Test set-up med MAV HT50 udstyr og kabelbinderværktøj type MK3PNSP2

MK3PNSP2 er fastgjort til en skinne ved hjælp af en adaptor. Kabelbinderen (rød) er fast-

gjort i kæberne. Værktøjet strammer kabelbinderen og når det indstillede moment er nået

klippes kabelbinderen. Justeringen af værktøjet kan kun ske efter flere på hinanden følgen-

de test, som viser at den specificerede vædi er opnået. 
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