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Abraçadeiras de orelha StepLess® 
Light Fit 123

Tira leve com 
alto desempenho

Recomendadas para eletrodomésticos 
e várias outras aplicações

As abraçadeiras de orelha Oetiker StepLess® - 
Light Fit 123 são projetados para várias aplicações 
industriais, incluindo produtos da linha branca, bem como 
outras aplicações adequadas, onde um ótimo equilíbrio 
entre desempenho confiável e eficiência econômica 
é fundamental. 

Aplicações
· Lavadora de louça e máquina de lavar
· Várias outras aplicações



Dimensão da cinta mais leve: para economizar material

Guia de lingueta fechada: para aumentar a força da tira

360° Stepless®: compressão e pressão de contato 
uniformes

Fecho encoberto: altas forças radiais, contorno externo 
polido

Rebaixo e relevo em forma de lágrima: para aumentar 
a força de fixação

Gancho de fixação: para prevenir a abertura involuntária 
durante o transporte

Material
Aço de alta resistência 123, material nº. 1.0934, 
revestido com zinco-magnésio

Resistência à corrosão conforme DIN EN ISO 9227
> 144 h

Série
Faixa de tamanhos  Largura x espessura  Largura da orelha
18,0 – 65,0 mm  7,0 × 0,6 mm 10,7 (mm)

Dados técnicos

Vista de frente Vista de trás



Característica da guia de lingueta fechada 
para StepLess®

A abraçadeira tem um rebaixo especial para o design 
lingueta no sulco. A lingueta é guiada através de 
uma estrutura fechada até o recesso. A característica 
StepLess® é implementada quando a lingueta desliza para 
dentro do sulco. Além disso, a estrutura fechada aumenta 
a resistência da tira e também proporciona um contorno 
externo suave.

Lágrima
A lágrima estabiliza a estrutura da tira abaixo da orelha 
e ajuda a reter a força radial.

Fecho encoberto
A estrutura do fecho encoberto aumentou a força da 
tira na área de intertravamento e, portanto, proporciona 
maior força de fechamento para a instalação e um 
desempenho superior. 

Fecho

Modelo lingueta no sulco

Relevo em forma de lágrima

Largura da orelha

Características

Rebaixo

Guia de lingueta fechada

Gancho 
de fixação



Abraçadeiras de orelha StepLess® – 

Light Fit 123

Benefícios
· Benefícios econômicos
· Resistência contra corrosão
· Compressão uniforme 
· Instalação rápida e fácil



Aparelhos domésticos requerem conexões de mangueira confiáveis, de alta qualidade 

e à prova de vazamentos. A Oetiker proporciona aos clientes a tranquilidade de que 

seus componentes de conexão são fáceis de instalar, garantindo um desempenho 

consistente. Como líder global em soluções de conexão de alto valor para segmentos 

industriais, nossa experiência em abraçadeiras, anéis e ferramentas de montagem 

de alta qualidade apoia os clientes em uma variedade de aplicações de aparelhos 

domésticos, tais como cafeteiras, máquinas de lavar e aplicações de equipamentos 

a vapor. Somos o parceiro de confiança e de longo prazo para empresas industriais 

no mundo inteiro.

Tranquilidade
com nosso conceito  

de solução 360º
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Soluções em 
Conexões

Serviços globais para clientes

Solução 
ideal para 
o cliente

Conceito 
de solução

360º

Soluções de montagem
Alicates pneumáticos 
de controle eletrônico

Análise técnica e consultoria

Abraçadeiras

Alicates pneumáticos

Engenharia de aplicação

Anéis de contração

Alicates manuais

Teste e validação

Cintas

Dispositivos de compressão

Colocação em operação e treinamento

Conectores rápidos

Equipamento de teste

Manutenção e assistência técnica


