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Ouškové spony StepLess®

Light Fit 123
Lehký pásek 

s vysokým výkonem

Doporučeno pro domácí spotřebiče a různé 
další aplikace

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. 

Aplikace

· Myčky nádobí a pračky
· Různé další aplikace



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

Materiál
Vysokopevnostní ocel 123, materiál č. 1.0934,  
potažená zinkem a hořčíkem

Odolnost proti korozi podle DIN EN ISO 9227
> 144 h

Řada
Rozsah velikosti  Šířka × tloušťka  Šířka ouška
18,0 – 65,0 mm  7,0 × 0,6 mm  10,7 mm

Technické informace

Přední strana Zadní strana



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.

Tvar kapky

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

Uzavřený zámek

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

Zámek

Design s perem v drážce

Ražba ve tvaru kapky

Šířka ouška

Vlastnosti

Bezpečnostní 
háček

Důlek

Vedení uzavřeného jazyka



Ouškové spony StepLess® – Light Fit 123

Výhody

· Ekonomické úspory
· Odolnost proti korozi
· Rovnoměrná komprese 
· Rychlá a snadná montáž



Domácí spotřebiče vyžadují spolehlivé, vysoce kvalitní a nepropustné hadicové přípojky. 

Společnost Oetiker poskytuje zákazníkům jistotu, že jejich spojovací komponenty 

se snadno instalují a zároveň zajišťují konzistentní výkon. Jako světový lídr v oblasti 

špičkových spojovacích řešení pro průmyslové segmenty poskytujeme své odborné 

znalosti v oblasti vysoce kvalitních svorek, kroužků a montážních nástrojů zákazníkům 

s různými systémy spotřebičů, jako jsou kávovary, pračky a parní zařízení. Jsme 

důvěryhodným a dlouhodobým partnerem průmyslových podniků po celém světě.

Klid na duši
díky našemu 360° přístupu k řešení
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Spojovací řešení

Globální služby zákazníkům

Optimální 
řešení pro 
zákazníky

360° 
přístup 
k řešení

Montážní řešení

Systémy s mechatronickými nástroji

Technická analýza a poradenství

Svorky

Pneumatické kleště

Aplikační inženýrství

Kroužky

Manuální kleště

Testování a ověřování

Popruhy

Výkyvná zařízení

Uvedení do provozu a školení

Rychlé přípojky

Testovací zařízení

Údržba a servis


