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Opaski z uchem Stepless® –  
Light Fit 
123

Mniejsze wymiary taśmy: dla oszczędności materiału

Zamknięte prowadzenie pióra: dla zwiększenia wytrzymałości taśmy

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

Zamek zamknięty: duża siła radialna, gładkie krawędzie zewnętrzne

Dołek i wytłoczenie w kształcie łezki: dla zwiększenia siły opasania

Haczyk zabezpieczający: dla zapobiegnięcia przypadkowemu otwarciu w czasie transportu

Zalecane zastosowanie: sprzęt AGD oraz różne inne zastosowania

· Oszczędności
· Odporność na korozję

· Równomierny zacisk 
· Szybki i łatwy montaż

Zalety
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Opaski z uchem Stepless® – Light Fit 123 

CECHY

PRZEGLĄD DANYCH 
TECHNICZNYCH 

Materiał

123  Stal o zwiększonej wytrzymałości, materiał nr 1.0934 
 Powłoka cynkowo-magnezowa

Odporność na korozję zgodnie z DIN EN ISO 9227

> 144 h

Opaski z uchem Stepless® – Light Fit

123

Wykonanie standardowe

Zakres rozmiarów szerokość × grubość szerokość ucha

18,0 – 65,0 mm  7,0 × 0,6 mm 10,7 mm

Konstrukcja „pióro-wpust”

Wytłoczenie 
w kształcie łezki

Dołek Zamknięte 
prowadzenie pióra

Zamek

Haczyk 
zabezpieczający

Szerokość ucha
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Opaski z uchem Stepless® – Light Fit 123 

Opaski z uchem Stepless® – Light Fit 123 są przeznaczone do 
różnych zastosowań przemysłowych, w tym do sprzętu AGD, 
jak również do innych odpowiednich zastosowań, w których 
decydujące znaczenie ma optymalna równowaga między 
niezawodnym działaniem a efektywnością ekonomiczną. 

Wymiary materiału
Wymiary taśmy Light Fit 123 (7 × 0,6 mm) są zoptymalizo-
wane pod wymogi docelowych zastosowań. 

Ucho opaski
Ucho opaski Light Fit 123 jest zoptymalizowane pod kątem 
większej wytrzymałości, tak aby zachować większą siłę 
promieniową. Opaska jest zamykana poprzez ściąganie dolnej 
części „ucha” za pomocą narzędzi zaprojektowanych lub 
zatwierdzonych przez firmę Oetiker. Maksymalne zmniejszenie 
średnicy jest proporcjonalne do szerokości rozwartego 
„ucha (uch)”. Teoretyczna maksymalna redukcja średnicy 
reprezentowana jest następującym wzorem: 

OPIS PRODUKTU

Maks. redukcja średnicy =
Szerokość ucha (uch)

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.

 !   Uwaga: na rysunku powyżej przedstawiono zamknięte 
„ucho”; rysunek nie przedstawia jedynego prawidłowego 
sposobu zamknięcia opaski.

Zamknięty zamek
Zamknięta struktura zamka zwiększyła wytrzymałość taśmy 
w obszarze zamka, a tym samym umożliwia większą siłę 
zamykania instalacji i wyższą wydajność. 

Haczyk zabezpieczający
Seria standardowa będzie dostarczana z haczykiem 
zabezpieczającym, który zapobiega niezamierzonemu 
otwarciu opaski. Istnieje możliwość zamówienia opasek 
bez haczyka zabezpieczającego.

Kształt łezki
Kształt łezki stabilizuje strukturę taśmy pod uchem i pomaga 
w retrakcji siły promieniowej.

Funkcja zamkniętej konstrukcji prowadzenia pióra dla 
StepLess®

Opaska posiada specjalny wpust na pióro. Pióro jest 
prowadzone przez zamkniętą strukturę do wpustu. Funkcja 
StepLess® jest uruchamiana, gdy pióro wsuwa się w rowek. 
Ponadto zamknięta struktura zwiększa wytrzymałość taśmy, 
a także zapewnia gładkie krawędzie zewnętrzne.

Zamknięcie blokujące
Zamknięcie blokujące następuje, gdy pod wpływem siły 
montażu następuje całkowite zamknięcie ucha i obie jego 
części stykają się ze sobą (pionowe elementy między dołkiem 
ucha a promieniem opaski). Na skutek tego zjawiska siła, 
z jaką przeprowadzono montaż, jest wykorzystywana do 
zaciskania odnóg, a nie przenoszona na zaciskane elementy. 
Zamknięcia blokującego nie należy stosować, jeżeli ma zostać 
przeprowadzony pomiar sił montażu. Zamknięcie blokujące 
może nie być widoczne po zakończeniu zamykania, ponieważ 
dwie odnogi ucha mogą być nieco otwarte przez siłę 
powrotną sprężyny z przewodu elastycznego. 

Siła zamykania
Ogólnie, siła zamykania zależy od pożądanego ściśnięcia 
lub nacisku powierzchniowego na łączony element. 
Nacisk materiału na opaskę odpowiada użytej sile, tak więc 
w przypadku łączenia miękkich materiałów siła zamykania 
jest znacznie mniejsza. Maksymalne siły zamykania 
z uwzględnieniem wymiarów materiału podano w tabeli 
w niniejszym arkuszu danych. 
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Opaski z uchem Stepless® – Light Fit 123 

NARZĘDZIA MONTAŻOWE

ZALECENIA MONTAŻOWE

Ucho opaski należy zaciskać jednostajnie, bez przekraczania 
zalecanej maksymalnej siły zaciskania. Dzięki temu napięcie 
opaski pozostanie na stałym poziomie, a poszczególne 
komponenty zaciskanego elementu oraz sama opaska nie 
zostaną nadmiernie obciążone. Zgodnie z terminologią 
Oetiker metoda ta określana jest jako „priorytet siły”. 
Dzięki priorytetowi siły kompensacja tolerancji opaski ma 
zastosowanie podczas każdego montażu. W rezultacie siła 

nacisku radialnego pozostaje mniej więcej na stałym poziomie 
podczas każdego montażu, niezależnie od zmian wymiarów 
komponentów. Wykorzystanie „pneumatycznego narzędzia 
sterowanego elektronicznie” Oetiker ELK pozwala na 
monitorowanie oraz gromadzenie danych z procesu montażu.

Demontaż 
Do demontażu zaleca się użycie narzędzia Oetiker HCC 2000.

 !    Uwaga: Wartości podane w tabeli są 
wartościami orientacyjnymi i mogą ulec 
zmianie w zależności od typu i stopnia 
tolerancji zaciskanych elementów. 
Aby zapewnić dobór optymalnych opasek, 
zalecamy wykonanie testów funkcjonalnych 
na kilku zespołach.

Wymiary 
materiału 
(mm)

Rozmiar 
(mm)

Szerokość 
ucha  
(mm)

Maks. siła 
zamykania  
(N)

Narzędzia montażowe z monitorowaniem siły zamykania:

Ręczne Pneumatyczne Bezprze-
wodowe

Sterowane 
elektronicznie

7,0 x 0,6 18,0 – 65,0 10,7 1800 HMK 01 
Narzędzie do 
montażu oraz 
klucz dynamo-
metryczny

HO2000 – HO4000 CP10 HO2000EL – 
HO4000EL
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Opaski z uchem Stepless® – Light Fit 123 

 Stal o wysokiej wytrzymałości, z powłoką cynkowo-magnezową
 Szerokość taśmy 7 mm, grubość 0.6 mm (706)

INFORMACJE O ZAMAWIANIU

Nr prod. Nr ref. Wewnętrzna 
szerokość 
ucha (mm)

Zakres 
rozmiarów (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 

Nr prod. Nr ref. Wewnętrzna 
szerokość 
ucha (mm)

Zakres 
rozmiarów (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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Opaski z uchem Stepless® – Light Fit 123 

08906085 / 01.2023

INFORMACJE O ZAMAWIANIU

 Stal o wysokiej wytrzymałości, z powłoką cynkowo-magnezową
 Szerokość taśmy 7 mm, grubość 0,6 mm (706)

Powyższe numery części reprezentują standardową serię 
produktów. Aby uzyskać więcej informacji, w tym ceny 
i harmonogram dostępności, należy skontaktować się 
z przedstawicielem firmy Oetiker.

Nr prod. Nr ref. Wewnętrzna 
szerokość 
ucha (mm)

Zakres 
rozmiarów (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 


