
Niezawodne  mocowania  
do systemów nawadniania

Trawnik i ogród
Zastosowania komercyjne 

Budynki mieszkalne
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Wprowadzenie
Systemy nawadniania wymagają wytrzymałych, szczelnych połączeń węży. 

Oetiker daje swoim klientom pewność, że zastosowane elementy łączące są 

kompaktowe, lekkie, łatwe w montażu oraz wytrzymałe, a także zapewniają stałą 

wydajność.

Już prawie od stu lat zaawansowane technologicznie połączenia węży i rur oraz 

narzędzia montażowe marki Oetiker znajdują zastosowanie w przemyśle. Nasze 

doświadczenie w wytwarzaniu wysokiej jakości opasek, pierścieni oraz narzędzi 

montażowych wspiera klientów w zakresie różnych systemów nawadniania, 

między innymi wykonanych z rurek polietylenowych. Jesteśmy zaufanym, 

wieloletnim partnerem firm zajmujących się nawadnianiem na całym świecie.



GLOBALNY ZASIĘG I DŁUGOFALOWA WSPÓŁPRACA

Opaski ślimakowe 126 i 177 
zgodne z normą DIN 3017

Stal nierdzewna powlekana 126 
Stal nierdzewna 177

8,0 – 390,0 mm (zgodne z normą DIN 3017) 
10,0 – 178,0 mm (zgodne z normą SAE TYP „F”)

Trwałość: duży nacisk powierzchniowy 
dzięki zaokrąglonym krawędziom bez 
zadziorów (zoptymalizowana taśma wykracza 
poza wymagania normy DIN 3017)

Niezawodność: optymalne uszczelnienie

Łatwa obsługa: jeden rozmiar dostosowany 
do przewodów elastycznych o różnych 
średnicach, łatwy i szybki montaż za 
pomocą zwykłego śrubokręta lub klucza 
dynamometrycznego 

Dostępna również wersja zgodna z normą 
SAE typ „F”

Zgodność z wymaganiami normy SAE 
J1508 typ „F”:  
perforowana taśma, duży zakres zaciskania

Opaski z uchem StepLess® 
167

Stal nierdzewna

10,5 – 120,5 mm

Wąska taśma: pozwala skumulować siłę 
zacisku na niewielkiej powierzchni, mniejsza 
masa

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

Opaski z uchem StepLess® 
193

Stal nierdzewna

24,5 – 120,5 mm

Konstrukcja StepLess® 360°: równomierne zaci-
skanie elementu i nacisk powierzchniowy

Zamek zamknięty: duża siła radialna, gładkie 
krawędzie zewnętrzne

Haczyk zabezpieczający: zapobiega przypadko-
wemu otwarciu w czasie transportu

Opaski z jednym uchem 
i zamkiem mechanicznym 155

Stal nierdzewna

10,5 – 116,0 mm

Ucho opaski: szybki i prosty montaż

Dołek: zwiększa siłę zacisku

MOCOWANIA DO SYSTEMÓW NAWADNIANIA

Posiadamy 13 zakładów wytwórczych na całym świecie, w których produkuje 

się ponad 2 miliardy mocowań rocznie. Jesteśmy obecni w ponad 30 krajach 

i odpowiadamy za ponad 50 milionów mocowań w zastosowaniach związanych 

z nawadnianiem. Oetiker to zaufany, globalny, długoterminowy partner dla wiodących 

przedstawicieli przemysłu na świecie.

Aby uzyskać informacje o pełnym zakresie dostępnych produktów, należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Oetiker. 

Serwisowy zestaw opasek do 
systemów nawadniających

24,5 – 120,0 mm

Zestaw zawiera różne rozmiary opasek 
z jednym uchem i zamkiem mechanicznym 
155 oraz jedną zaciskarkę ręczną.

Nr prod. Opis Liczba

15500011 198R – 3/4" 20

15500012 210R – 13/16" 40

15500016 271R – 11/16" 72

15500020 331R – 15/16" 60

15500027 425R – 111/16" 12

15500031 485R – 17/8" 6

14100396
Zaciskarka z pojedynczą 

dźwignią  
Standardowa szczęka

1
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NARZĘDZIE DO DEMONTAŻU OPASEK Z UCHEM

RĘCZNE ZACISKARKI MONTAŻOWE (HIP)

Zaciskarki z podwójną 
dźwignią
Ręczne narzędzia do montażu produktów 
Oetiker

Do użycia w miejscach, w których jest 
swobodny dostęp do opaski ze wszystkich 
stron

Lżejsza głowica szczękowa zaciskarek w celu 
lepszego wyważenia narzędzi

Ergonomiczne uchwyty dla większego 
komfortu i większej siły podczas zamykania

Bardziej wytrzymałe przeguby szczęk dla 
zwiększonej trwałości

Dostępne ze szczękami standardowymi oraz 
bocznymi

Aby uzyskać informacje o pełnym zakresie dostępnych produktów, należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Oetiker.

PEWNOŚĆ DZIĘKI NIEZAWODNYM MOCOWANIOM

Nasze dedykowane zespoły pomocy technicznej udzielają wsparcia w zakresie 

montażu i konserwacji, dzięki czemu połączenia systemów nawadniania są zawsze 

prawidłowo zainstalowane podczas produkcji.

Zaciskarki z pojedynczą 
dźwignią
Ręczne narzędzia do montażu produktów 
Oetiker 

Najwyższa wytrzymałość i duża siła 
zamykania

Ekonomiczna konstrukcja

Do użycia w miejscach, w których jest 
swobodny dostęp do opaski ze wszystkich 
stron

Bardziej wytrzymałe przeguby szczęk dla 
zwiększonej trwałości

Dostępne ze standardowymi i długimi 
uchwytami

Ręczny przecinak do opasek

Specjalnie zaprojektowany do usuwania 
opasek z wykorzystaniem szczęk „No-Crimp 
TM”. Uchwyt ochronny sprawia, że jest to 
najłatwiejsza i najbezpieczniejsza metoda 
usuwania opasek z uchem.

Dostępny także z ergonomicznym uchwytem
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Profil rozwiązań 360º  
 Siła napędowa innowacji

Oetiker pomaga klientom we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań na wszystkich 

etapach rozwoju dzięki wykorzystaniu naszego profilu rozwiązań 360°. 75 lat 

tworzenia pionierskich elementów mocujących umożliwia nam projektowanie, 

testowanie i dostarczanie systemów mocowań wysokiej jakości, które są prostsze, 

inteligentniejsze i mocniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. 
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