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StepLess® Kulaklı Kelepçeler 
Hafif Oturma 123

Yüksek performanslı 
hafif bant

Ev Aletleri ve başka çeşitli Uygulamalar 
için Önerilir

Oetiker StepLess® Kulaklı Kelepçeler - Hafif Oturma 123, 
Beyaz Eşya dahil olmak üzere çeşitli endüstriyel 
uygulamaların yanı sıra güvenilir performans ile ekonomik 
verimlilik arasında optimum bir dengenin kritik önem 
taşıdığı diğer uygun uygulamalar için tasarlanmıştır. 

Uygulamalar
- Bulaşık Makinesi ve Çamaşır Makinesi
- Diğer çeşitli uygulamalar



Daha hafif bant boyutu: malzemeden tasarruf 
etmek için

Kapalı dil kılavuzu: bant kuvvetini artırmak için

360° StepLess®:  tekdüze sıkıştırma ve tekdüze 
yüzey basıncı

Kapalı mekanik kilit: yüksek radyal yükler, pürüzsüz 
dış hatlar

Çukur ve yağmur damlası kabartması: daha yüksek 
kelepçeleme kuvveti

Güvenlik kancası:taşıma sırasında istenmedik şekilde 
açılmayı önlemek için

Malzeme
123 Yüksek dayanımlı çelik, malzeme no. 1.0934, 
Çinko-magnezyum kaplamalı

DIN EN ISO 9227'ye uygun olarak korozyon direnci
> 144 sa

Seri
Boyut aralığı  Genişlik × kalınlık  Kulak genişliği
18,0 – 65,0 mm  7,0 × 0,6 mm  10,7 mm

Teknik Veriler

Ön Arka



StepLess® için kapalı dil kılavuzu 
tasarımı özelliği

Kelepçe, yiv içi dil tasarımı için özel bir girintiye sahiptir. 
Dil, kapalı bir yapı aracılığıyla girintiye yönlendirilir. 
StepLess® özelliği, dil yive girdiğinde uygulanır. 
Ayrıca, kapalı yapı bant mukavemetini artırır ve pürüzsüz 
dış hatlar sağlar.

Yağmur damlası

Yağmur damlası, kulak altındaki bant yapısını stabilize 
eder ve radyal kuvvetin yeniden eğitimle belirlenmesine 
yardımcı olur.

Kapalı mekanik kilit

Kapalı mekanik kilit yapısı, kilitleme alanındaki bandın 
kuvvetini artırır ve böylece montaj için daha yüksek bir 
kapanma kuvveti ve daha yüksek bir performans sağlar. 

Mekanik kilit

Yiv içi dil tasarımı

Yağmur damlası kabartması

Kulak genişliği

Özellikler

Güvenlik kancası

Çukur

Kapalı Dil Kılavuzu



StepLess® Kulaklı Kelepçeler – 

Hafif Oturma 123

Avantajları
· Ekonomik tasarruf
· Korozyon direnci
· Tekdüze sıkıştırma 
· Hızlı ve kolay montaj



Ev Aletleri güvenilir, yüksek kaliteli ve sızdırmaz hortum bağlantıları gerektirir. 

Oetiker, müşterilerine bağlantı bileşenlerinin kolay kurulumlu olması rahatlığını 

sağlamakta ve tutarlı performans sağlayan bir teklif sunmaktadır. Endüstriyel segmentler 

için yüksek değerli bağlantı çözümleri sağlamada küresel bir lider olarak kahve makinesi, 

çamaşır makinesi ve buharlı ekipman uygulamaları gibi çeşitli cihaz sistemlerinde 

müşterilerimize destek sunmaktayız. Dünya gelindeki endüstriyel şirketler için güvenilir, 

uzun süreli bir çözüm ortağıyız.

360° çözüm 
yaklaşımımızın verdiği

Gönül Rahatlığı
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Bağlantı 
Çözümleri

Global Müşteri Hizmetleri

Optimum 
müşteri 
çözümü

360° 
çözüm 

yaklaşımı

Montaj Çözümleri

Mekatronik elektrikli alet sistemleri

Teknik analiz ve danışmanlık

Kelepçeler

Pnömatik penseler

Uygulama mühendisliği

Bilezikler

Manuel kıskaçlar

Test ve doğrulama

Kayışlar

Büzme aletleri

Devreye alma ve eğitim

Hızlı Konektörler

Test ekipmanları

Bakım ve servis


