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Renk Kodlamalı ID Kelepçeler

Avantajları · Görsel inceleme ile hata engelleme
· Birçok farklı seçenek sunulmaktadır 

Tahrik Mili için uygulamaları tavsiye edilir

Yüksek renk tutuculuk performansı: boya metal yüzeylerdense plastik (epoksi kaplamalı) yüzeye daha iyi yapışır

Birçok farklı seçenek sunulmaktadır: Görsel inceleme amaçlı olarak birimlerin birbirinden ayırt edilmesi için 10 farklı renk 
sunulmaktadır

360° boyama: çevrenin tamamını kaplayan kusursuz renkli boya

Kelepçe özellikleri: 167 10,0 × 1,0 mm ile aynı mekanik ve kimyasal özellikler

· Yüksek boya tutuculuk performansı
· Mekanik veya kimyasal performansta değişiklik olmaz
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Renk Kodlamalı ID Kelepçeler

TEKNIK VERILERE GENEL BAKIŞ

Malzeme

Paslanmaz çelik, malzeme no. 1.4301 (UNS S30400) 

Gri Epoksi Astar ile

DIN EN ISO 9227’ye uygun olarak korozyon direnci

> 1000 sa

Seri* PG 167

 Boyut aralığı Genişlik x kalınlık Kulak genişliği

62,0 – 120,5 mm  10,0 × 1,0 mm 10,0 mm

*Talep üzerine daha fazla boyut ve ürün grubu 

sunulabilmektedir

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Renk Kodlamalı ID Kelepçeler, önceden kaplanmış epoksi 
çelikten yapılır; bu birimlerde, araba içindeki tahrik millerinin 
ayırt edilmesi için montaj hattında nihai görsel inceleme 
yapılırken kullanılmak üzere bant yüzeyinde renkli bir şerit 
bulunur.

ÖZELLIKLER

Epoksi kaplamalı yüzeye 
güçlü bir biçimde oturan boya
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ÜRÜN AÇIKLAMASI 

Teknoloji
Epoksi astar, rengin en zorlu müşteri uygulamalarında dahi 
memnuniyet sağlayacak bir biçimde tutulmasını sağlar ve seri 
üretime uygun yarı kalıcı bir işaret oluşturur.

Banttan kelepçe üreten neredeyse tüm konumlarda yazdırma 
ekipmanı halihazırda mevcuttur ve bu parçalar, neredeyse her 
ürün grubunu karşılayacak şekilde farklı üretim hatları arasında 
sorunsuzca aktarılabilir. 

Ürün kapsamı
Talep üzerine, ürün grupları, boyutlar ve standart dışı renk 
tipleri ile başka ayarlar yapılabilir. Bunlar, minimum sipariş 
adedine ve geliştirme ücretine tabidir.

Renk şeridi 
Renk şeridi, kelepçeyi ortadan 360° kaplar ve > 3 mm 
genişliğindedir.

Standart renk tipleri 
1 Kırmızı
2 Pembe
3 Turuncu
4 Sarı
5 Yeşil
6 Sarı Yeşil
7 Mavi
8 Açık Mavi
9 Siyah
10 Beyaz
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