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Opaski z uchem Stepless® 
Light Fit 123

Lekka opaska 
o wysokiej wydajności

Zalecane zastosowanie: sprzęt AGD oraz 
różne inne zastosowania

Opaski z uchem Stepless® – Light Fit 123 są przeznaczone 
do różnych zastosowań przemysłowych, w tym do 
sprzętu AGD, jak również do innych odpowiednich 
zastosowań, w których decydujące znaczenie ma 
optymalna równowaga między niezawodnym działaniem 
a efektywnością ekonomiczną. 

Zastosowania

· Zmywarka do naczyń i pralka
· Różne inne zastosowania



Mniejsze wymiary taśmy: dla oszczędności materiału

Zamknięte prowadzenie pióra: dla zwiększenia 
wytrzymałości taśmy

Konstrukcja StepLess® 360°: równomierne zaciskanie 
elementu i równomierny nacisk powierzchniowy

Zamek zamknięty: duża siła radialna, gładkie krawędzie 
zewnętrzne

Dołek i wytłoczenie w kształcie łezki: dla zwiększenia 
siły opasania

Haczyk zabezpieczający: dla zapobiegnięcia 
przypadkowemu otwarciu w czasie transportu

Materiał
123 Stal o wysokiej wytrzymałości, nr materiału. 1.0934, 
z powłoką cynkowo-magnezową

Odporność na korozję zgodnie z DIN EN ISO 9227
> 144 h

Serie
Zakres rozmiarów  Szerokość × grubość  Szerokość ucha
18,0 – 65,0 mm  7,0 × 0,6 mm  10,7 mm

Dane techniczne

Przód Tył



Funkcja zamkniętej konstrukcji prowadzenia 
pióra dla StepLess®

Opaska posiada specjalny wpust na pióro. Pióro jest 
prowadzone przez zamkniętą strukturę do wpustu. 
Funkcja StepLess® jest uruchamiana, gdy pióro wsuwa 
się w rowek. Ponadto zamknięta struktura zwiększa 
wytrzymałość taśmy, a także zapewnia gładkie krawędzie 
zewnętrzne.

Kształt łezki

Kształt łezki stabilizuje strukturę taśmy pod uchem 
i pomaga w retrakcji siły promieniowej.

Zamknięty zamek

Zamknięta struktura zamka zwiększyła wytrzymałość 
taśmy w obszarze zamka, a tym samym umożliwia 
większą siłę zamykania instalacji i wyższą wydajność. 

Zamek

Konstrukcja „pióro-wpust”

Wytłoczenie 
w kształcie łezki

Szerokość ucha

Cechy

Dołek

Zamknięte 
prowadzenie pióra

Haczyk 
zabezpieczający



Opaski z uchem Stepless® – Light Fit 123

Zalety

· Oszczędności
· Odporność na korozję
· Równomierny zacisk 
· Szybki i łatwy montaż



Artykuły gospodarstwa domowego wymagają niezawodnych, wysokiej jakości 

i szczelnych połączeń przewodów elastycznych. Oetiker daje swoim klientom pewność, 

że zastosowane elementy łączące są łatwe w montażu oraz zapewniają stałą wydajność. 

Jako światowy lider w produkcji najwyższej jakości systemów mocowań dla segmentów 

przemysłowych posiadamy doświadczenie w wytwarzaniu wysokiej jakości opasek, 

zacisków oraz narzędzi montażowych, które pozwala wspierać klientów w zakresie 

różnych systemów urządzeń, takich jak ekspres do kawy, pralka i urządzenia parowe. 

Jesteśmy zaufanym, wieloletnim partnerem firm przemysłowych z całego świata.

Pewność
dzięki naszemu profilowi 

rozwiązań 360°
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