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StepLess® füles szorítóbilincsek
Light Fit 123

Könnyű szalag 
nagy teljesítménnyel

Ajánlott háztartási készülékekhez és 
különböző egyéb alkalmazásokhoz

Az Oetiker StepLess® fülbilincs - Light Fit 123 típusokat 
különböző ipari alkalmazásokhoz tervezték, beleértve 
a fehérárukat és más megfelelő alkalmazásokat, 
ahol a megbízható teljesítmény és a gazdaságosság 
optimális egyensúlya kritikus fontosságú. 

Alkalmazások

· Mosogatógép és mosógép
· Különböző egyéb alkalmazások



Kisebb szalagméret: az anyagmegtakarítás érdekében

Zárt nyelv vezetése: a szalag erősségének fokozása 
érdekében

360° StepLess®: egyenletes összenyomás és egyenletes 
felületi nyomás

Zárt reteszelés: nagy sugárirányú terhelés, sima külső 
kontúr

Üreg és könnycsepp alakú domborítás: megnövelt 
szorítóerő

Biztonsági horog: megakadályozza a szállítás közbeni 
véletlen nyitást

Anyag
123 Nagy szilárdságú acél, anyagszám: 1.0934, 
cink-magnézium bevonatú

Korrózióállóság a DIN EN ISO 9227-es szabvány 
szerint
> 144 h

Sorozat
Mérettartomány  Szélesség × vastagság  Fül szélessége
18,0 - 65,0 mm  7,0 × 0,6 mm  10,7 mm

Műszaki adatok

Elölnézet Hátulnézet



Zárt nyelv vezetése a StepLess® funkcióhoz

A bilincs speciális mélyedéssel rendelkezik a hornyolt 
nyelves kialakításhoz. A nyelvet egy zárt szerkezeten 
keresztül vezeti a mélyedésbe. A StepLess® funkció akkor 
lép működésbe, amikor a nyelv a horonyba csúszik. 
A zárt szerkezet továbbá növeli a szalag szilárdságát, 
és sima külső kontúrt is biztosít.

Könnycsepp

A könnycsepp stabilizálja a fül alatti szalagszerkezetet, 
és segít a sugárirányú erő átirányításában.

Zárt retesz

A zárt reteszelésű szerkezet megnöveli a szalag 
szilárdságát a reteszelési területen, és így nagyobb 
záróerőt tesz lehetővé a beépítéshez, valamint nagyobb 
teljesítményt. 

Retesz

Könnyű nyelv-horony csatlakozás

Könnycsepp 
dombornyomás

Fül szélessége

Jellemzők

Biztonsági horog

Kiálló rész

Zárt nyelv vezetése



StepLess® füles szorítóbilincsek –  

Light Fit 123

Előnyök

· Gazdaságos megtakarítások
· Korrózióállóság
· Egységes szorítás 
· Gyors és egyszerű szerelés



A háztartási készülékek megbízható, kiváló minőségű és szivárgásmentes 

tömlőcsatlakozásokat igényelnek. Az Oetiker biztosítja az ügyfelek számára, 

hogy a csatlakozó alkatrészek könnyen telepíthetők legyenek, miközben egyenletes 

teljesítményt biztosítsanak. Az ipari szegmensek nagy értékű csatlakozási 

megoldásainak globális vezetőjeként a kiváló minőségű bilincsek, gyűrűk és 

szerelőszerszámok terén szerzett szakértelmünkkel támogatjuk ügyfeleinket 

a különböző készülékrendszerekben, például kávéfőző, mosógép és gőzölő 

alkalmazásokban. Világszerte megbízható, hosszú távú partnerei vagyunk az ipari 

vállalatoknak.

Nyugodt munkavégzés
a 360º-os megoldási 
megközelítésünkből
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megközelítés

Összeszerelési megoldások

Mechatronikai szerszámrendszerek

Műszaki elemzés és tanácsadás

Bilincsek

Pneumatikus fogók

Alkalmazástechnika

Gyűrűk

Kézi fogók

Tesztelés és validálás

Rögzítőpántok

Forgácsoló eszközök

Beüzemelés és képzés

Gyorscsatlakozók

Tesztberendezések

Karbantartás és szervizelés


