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Ouškové spony StepLess® –  
Light Fit 
123

Lehčí rozměr pásku: pro úsporu materiálu

Vedení uzavřeného jazyka: pro zvýšení pevnosti pásku

360° StepLess®: jednotná komprese a jednotný tlak na povrch

Uzavřený mechanický zámek: vysoké radiální zatížení, plynulejší vnější obrys

Důlkové a kapkovité vyražení: Zvýšená síla uchycení

Bezpečnostní hák: zabraňuje neúmyslnému otevření během přepravy

Doporučeno pro domácí spotřebiče a různé další aplikace

· Ekonomické úspory
· Odolnost proti korozi

· Rovnoměrná komprese 
· Rychlá a snadná montáž

Výhody



2

Ouškové spony StepLess® – Light Fit 123 

VLASTNOSTI

PŘEHLED TECHNICKÝCH 
INFORMACÍ 

Materiál

123 Vysokopevnostní ocel, materiál č. 1.0934
 Povrchová úprava zinkem a hořčíkem

Odolnost proti korozi podle DIN EN ISO 9227

> 144 h

Ouškové spony StepLess® – Light Fit
123

Standardní série

Rozsah velikosti šířka × tloušťka šířka ouška

18,0 – 65,0 mm  7,0 × 0,6 mm 10,7 mm

Design s perem v drážce

Ražba ve tvaru kapky

Důlek

Vedení uzavřeného jazyka

Zámek

Bezpečnostní 
háček

Šířka ouška
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Ouškové spony StepLess® – Light Fit 123 

Ouškové spony Oetiker StepLess® – Light Fit 123 jsou určeny 
pro různé průmyslové aplikace včetně bílého zboží a dalších 
vhodných aplikací, kde je rozhodující optimální rovnováha 
mezi spolehlivým výkonem a hospodárností. 

Rozměry materiálu
Rozměr pásku Light Fit 123 (7×0,6 mm) je optimalizován 
podle požadavků cílových aplikací. 

Ouško spony
Ouško spony Light Fit 123 je optimalizováno pro vyšší 
pevnost, aby udrželo vyšší radiální sílu. S použitím nástrojů 
vyrobených nebo schválených společností Oetiker je spona 
uzavřena přitažením spodního poloměru „ouška“. Maximální 
snížení průměru je proporcionální k šířce otevřeného „ouška“. 
Teoretické maximální zmenšení průměru je dáno vzorcem: 

POPIS PRODUKTU

Max. zmenšení průměru =
Šířka ouška

π

 RD
(s’)
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StepLess® Ear Clamps 123 & 193 – the next generation

TechnIcAl  
DATA OveRvIew 

Material dimension
The StepLess® ear clamps are available in standard widths 
and thicknesses. The band dimensions must be selected so 
that they take the required radial forces and the hose charac-
teristics into account and secure the necessary sealing and 
/ or  retention properties for the corresponding environmental 
conditions.

Clamp ear (closing element)
Using tools designed or endorsed by Oetiker, the clamp is 
closed by drawing together the lower radii of the “ear”. The 
maximum diameter reduction is proportionate to the open 

“ear” width (s). The theoretical maximum reduction in diameter 
is given by the formula:

Max. diameter reduction = Ear width (s)
	 π

 !    Notice: The above sketch shows the appearance  
of a closed “ear” (s’); it does not necessarily indicate  
an	effective	closed	assembly.

The following applies as a guideline: To determine the correct
clamp diameter, push the hose onto the attaching material, 
(e.g. the nipple), and then measure the outer diameter of the 
hose. Select a clamp whose average value of the diameter 
range is slightly greater than the hose’s outer diameter. The 
clamp	is	only	sufficiently	closed	(minimal	diameter	reduction)	
if the  original ear width is reduced by at least 40% (for an ear 
with a 10.7 mm width) or 50% (for an ear with a 13 mm width) 
and the correct closing force was applied during assembly.

Block closure
Block closure is when the assembly force fully closes the ear,
resulting in both ear legs touching (vertical members between
the ear dimple and clamp radius). When this occurs the 
assembly force is absorbed by compressing the legs rather 
than transferring the assembly forces to the parts being 
clamped. If assembly forces are going to be measured, 
a block closure must be avoided.

Security hook
The standard series will be delivered with security hook.
Optionally the clamps can be ordered without security hook.

Closing force
As a matter of principle, the closing force selection is closely
related to the desired compression or surface pressure of
the material to be assembled. The resistance against the 
clamp	corresponds	to	the	applied	force,	so	that	the	defined	
closing	force	is	significantly	reduced	if	soft	materials	are	
compressed. The maximum closing forces are displayed 
in the table on the next page, depending on the material 
dimension.	These		specifically	refer	to	thermoplastics	or	other	
less malleable  materials with high Shore hardness.

Rotation diameter
The rotation diameter (RD) of an assembled clamp can be 
 critical design information for applications which require a 
rotation within a limited open space. It changes, depending on 
the resulting ear gap. Clamping attempts yield the maximum 
rotation diameter of the respective component.

 !    Notice:  
-  The ear height is a natural result of ear deformation.  
Do	not	influence	the	ear	height,	either	by	changing	the	ear	
gap or with built-in hold-down devices in assembly tools.

      -  Single tool stroke closure only, do not apply secondary 
crimping force.

Assembly recommendations
The clamp’s ear should be closed at a uniform rate not 
exceeding the recommended maximum closing force. 
This will ensure clamp tension remains constant without 
overloading individual components of the assembly being 
joined, and of the clamps. Oetiker calls this assembly 
method “force priority”. Force priority ensures that tolerance 
compensating features of the clamp remain functional for 
every assembly. This ensures the resulting radial force remain 
approximately the same for every assembly, independent of 
any	component’s	dimensional	fluctuation.	Clamp	installation	
monitoring and process data collection are available by 
incorporating the “Electronically Controlled Pneumatic Power 
Tool” Oetiker ELK in the assembly process.

 !    Upozornění: Poznámka: výše uvedený nákres zobrazuje 
vzhled uzavřeného „ouška“; nemusí nutně ukazovat 
efektivně uzavřenou sestavu.

Uzavřený zámek
Uzavřená struktura zámku zvýšila pevnost pásku v oblasti 
zámku, a proto umožňuje vyšší uzavírací sílu při instalaci 
a vyšší výkon. 

Bezpečnostní háček
Standardní řada se dodává s bezpečnostním háčkem, který 
zabraňuje nechtěnému otevření svorky. Volitelně lze svorky 
objednat bez bezpečnostního háčku.

Tvar kapky
Ražba ve tvaru kapky stabilizuje strukturu pásku pod ouškem 
a napomáhá retrakci radiální síly.

Konstrukce s vedením uzavřeného jazyka pro funkci 
StepLess®

Svorka má speciální výřez pro design s perem v drážce. Jazyk 
je veden uzavřenou konstrukcí do výřezu. Funkce StepLess® 
se uplatňuje při zasunutí jazyka do drážky. Uzavřená struktura 
navíc zvyšuje pevnost pásku a zajišťuje hladký vnější obrys.

Blokový uzávěr 
Uzavření bloku nastane, když montážní síla zcela uzavře 
ouško, což má za následek dotyk obou ramen ouška (svislé 
členy mezi důlkem ouška a poloměrem svorky). V takovém 
případě je montážní síla absorbována stlačením ramen 
a nepřenáší se na upínané díly. Pokud se mají měřit montážní 
síly, je třeba se vyhnout blokovému uzávěru. Blokový uzávěr 
nemusí být po dokončení uzávěru vidět, protože obě ramena 
ouška mohou být trochu otevřena působením zpětné síly 
pružiny hadice. 

Zavírací síla 
Volba uzavírací síly v zásadě úzce souvisí s požadovaným 
stlačením nebo povrchovým tlakem montovaného materiálu. 
Odpor proti sevření odpovídá působící síle, takže definovaná 
uzavírací síla se při stlačení měkkých materiálů výrazně 
sníží. Maximální uzavírací síly jsou uvedeny v tabulce tohoto 
datového listu v závislosti na rozměru materiálu. 
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Ouškové spony StepLess® – Light Fit 123 

MONTÁŽNÍ NÁSTROJE

MONTÁŽNÍ 
DOPORUČENÍ

Ouško svorky by se mělo uzavírat rovnoměrnou rychlostí, 
která nepřekračuje doporučenou maximální uzavírací sílu. 
Tím se zajistí konstantní tah svorek, aniž by došlo k přetížení 
jednotlivých součástí spojované sestavy a svorek. Oetiker tuto 
montážní metodu nazývá „priorita síly“. Priorita síly zajišťuje, 
že funkce vyrovnávání tolerance svorky zůstanou funkční 
při každé montáži. Tím je zajištěno, že výsledná radiální 
síla zůstává u každé sestavy přibližně stejná, nezávisle 

na rozměrových výkyvech kterékoli součásti. Sběr dat 
monitorování a procesu montáže spony je dostupný při 
použití nástroje „Electronically Controlled Pneumatic 
Power Tool“ Oetiker ELK v procesu montáže.

Demontáž 
Pro demontáž se doporučuje přístroj Oetiker HCC 2000.

 !    Upozornění: Čísla jsou uvedená jako 
návod, ale mohou být různá v závislosti 
na typu a tolerancích sevřených součástí. 
Aby byl proveden optimální výběr spony, 
doporučujeme provést funkční test s několika 
konstrukčními skupinami.

Rozměry 
materiálu 
(mm)

Velikost 
(mm)

Šířka 
ouška 
(mm)

Max. 
uzavírací síla 
(N)

Montážní nářadí s kontrolou síly:

Manuální Pneumatické Bezdrátové Elektronicky 
řízené

7,0 × 0,6 18,0 – 65,0 10,7 1800 Upínací nástroj 
a momentový 
klíč HMK 01

HO2000 – HO4000 CP10 HO2000EL – 
HO4000EL
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Ouškové spony StepLess® – Light Fit 123 

 Vysokopevnostní ocel potažená zinkem a hořčíkem
 Šířka pásu 7 mm, tloušťka 0,6 mm (706)

INFORMACE O OBJEDNÁVCE

Položka č. Ref. č. Vnitřní šířka 
ouška (mm)

Velikostní rozsah 
(mm)

12301055 018.0-706 10,7  14,6 – 18,0 

12301069 018.5-706 10,7  15,1 – 18,5 

12301070 019.0-706 10,7  15,6 – 19,0 

12301071 019.5-706 10,7  16,1 – 19,5 

12301072 020.0-706 10,7  16,6 – 20,0 

12301073 020.5-706 10,7  17,1 – 20,5 

12301074 021.0-706 10,7  17,6 – 21,0 

12301075 021.5-706 10,7  18,1 – 21,5 

12301076 022.0-706 10,7  18,6 – 22,0 

12301077 022.5-706 10,7  19,1 – 22,5 

12301078 023.0-706 10,7  19,6 – 23,0 

12301079 023.5-706 10,7  20,1 – 23,5 

12301067 024.0-706 10,7  20,6 – 24,0 

12301057 024.5-706 10,7  21,1 – 24,5 

12301054 025.0-706 10,7  21,6 – 25,0 

12301080 025.5-706 10,7  22,1 – 25,5 

12301081 026.0-706 10,7  22,6 – 26,0 

12301082 026.5-706 10,7  23,1 – 26,5 

12301083 027.0-706 10,7  23,6 – 27,0 

12301084 027.5-706 10,7  24,1 – 27,5 

12301085 028.0-706 10,7  24,6 – 28,0 

12301086 028.5-706 10,7  25,1 – 28,5 

12301087 029.0-706 10,7  25,6 – 29,0 

12301088 029.5-706 10,7  26,1 – 29,5 

12301089 030.0-706 10,7  26,6 – 30,0 

12301090 030.5-706 10,7  27,1 – 30,5 

12301091 031.0-706 10,7  27,6 – 31,0 

12301061 031.5-706 10,7  28,1 – 31,5 

12301092 032.0-706 10,7  28,6 – 32,0 

12301093 032.5-706 10,7  29,1 – 32,5 

12301094 033.0-706 10,7  29,6 – 33,0 

12301095 033.5-706 10,7  30,1 – 33,5 

12301096 034.0-706 10,7  30,6 – 34,0 

12301097 034.5-706 10,7  31,1 – 34,5 

12301098 035.0-706 10,7  31,6 – 35,0 

12301099 035.5-706 10,7  32,1 – 35,5 

12301100 036.0-706 10,7  32,6 – 36,0 

12301101 036.5-706 10,7  33,1 – 36,5 

12301102 037.0-706 10,7  33,6 – 37,0 

12301103 037.5-706 10,7  34,1 – 37,5 

Položka č. Ref. č. Vnitřní šířka 
ouška (mm)

Velikostní rozsah 
(mm)

12301062 038.0-706 10,7  34,6 – 38,0 

12301104 038.5-706 10,7  35,1 – 38,5 

12301105 039.0-706 10,7  35,6 – 39,0 

12301106 039.5-706 10,7  36,1 – 39,5 

12301107 040.0-706 10,7  36,6 – 40,0 

12301108 040.5-706 10,7  37,1 – 40,5 

12301109 041.0-706 10,7  37,6 – 41,0 

12301110 041.5-706 10,7  38,1 – 41,5 

12301111 042.0-706 10,7  38,6 – 42,0 

12301112 042.5-706 10,7  39,1 – 42,5 

12301113 043.0-706 10,7  39,6 – 43,0 

12301114 043.5-706 10,7  40,1 – 43,5 

12301115 044.0-706 10,7  40,6 – 44,0 

12301116 044.5-706 10,7  41,1 – 44,5 

12301117 045.0-706 10,7  41,6 – 45,0 

12301118 045.5-706 10,7  42,1 – 45,5 

12301119 046.0-706 10,7  42,6 – 46,0 

12301120 046.5-706 10,7  43,1 – 46,5 

12301121 047.0-706 10,7  43,6 – 47,0 

12301122 047.5-706 10,7  44,1 – 47,5 

12301123 048.0-706 10,7  44,6 – 48,0 

12301124 048.5-706 10,7  45,1 – 48,5 

12301125 049.0-706 10,7  45,6 – 49,0 

12301126 049.5-706 10,7  46,1 – 49,5 

12301127 050.0-706 10,7  46,6 – 50,0 

12301128 050.5-706 10,7  47,1 – 50,5 

12301129 051.0-706 10,7  47,6 – 51,0 

12301130 051.5-706 10,7  48,1 – 51,5 

12301131 052.0-706 10,7  48,6 – 52,0 

12301132 052.5-706 10,7  49,1 – 52,5 

12301133 053.0-706 10,7  49,6 – 53,0 

12301134 053.5-706 10,7  50,1 – 53,5 

12301135 054.0-706 10,7  50,6 – 54,0 

12301136 054.5-706 10,7  51,1 – 54,5 

12301137 055.0-706 10,7  51,6 – 55,0 

12301138 055.5-706 10,7  52,1 – 55,5 

12301139 056.0-706 10,7  52,6 – 56,0 

12301140 056.5-706 10,7  53,1 – 56,5 

12301141 057.0-706 10,7  53,6 – 57,0 

12301060 057.5-706 10,7 54,1 – 57,5
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Ouškové spony StepLess® – Light Fit 123 

08906244 / 01.2023

INFORMACE O OBJEDNÁVCE

 Vysokopevnostní ocel potažená zinkem a hořčíkem
 Šířka pásu 7 mm, tloušťka 0,6 mm (706)

Výše uvedená čísla součástí představují standardní sortiment 
výrobků. Další informace, včetně cen a rozpisu dostupnosti, 
získáte u kontaktní osoby společnosti Oetiker.

Položka č. Ref. č. Vnitřní šířka 
ouška (mm)

Velikostní rozsah 
(mm)

12301143 058.0-706 10,7  54,6 – 58,0 

12301144 058.5-706 10,7  55,1 – 58,5 

12301145 059.0-706 10,7  55,6 – 59,0 

12301058 059.5-706 10,7  56,1 – 59,5 

12301056 060.0-706 10,7  56,6 – 60,0 

12301146 060.5-706 10,7  57,1 – 60,5 

12301147 061.0-706 10,7  57,6 – 61,0 

12301148 061.5-706 10,7  58,1 – 61,5 

12301149 062.0-706 10,7  58,6 – 62,0 

12301150 062.5-706 10,7  59,1 – 62,5 

12301151 063.0-706 10,7  59,6 – 63,0 

12301152 063.5-706 10,7  60,1 – 63,5 

12301153 064.0-706 10,7  60,6 – 64,0 

12301154 064.5-706 10,7  61,1 – 64,5 

12301155 065.0-706 10,7  61,6 – 65,0 


