Niezawodne mocowania dla
przemysłu medycznego

Produkcja biofarmaceutyczna
Urządzenia medyczne
Urządzenia dla bezpieczeństwa
i higieny pracy

Globalna obsługa klientów z branży medycznej
Na wszystkich etapach rozwoju

Zaawansowana inżynieria
Inżynieryjne usługi doradcze
Dedykowane wsparcie lokalne
Szybkie prototypowanie i obróbka

Wczesny rozwój

Systemy medyczne
W sytuacji, gdy zastosowania medyczne stają się coraz bardziej złożone,
sterylne narzędzia i prawidłowo działające urządzenia medyczne mogą uratować
życie. Oetiker daje swoim klientom pewność, że kluczowe elementy systemów
medycznych są czyste, bezpieczne w dotyku i łatwe w montażu oraz oferują

Analiza techniczna projektu
Spersonalizowane rozwiązania dla branży medycznej
Prototypy dostosowane do potrzeb klienta
Testowanie funkcjonalności

Integracja z systemami
Zaawansowane badania i kontrole

spójne działanie w systemie, zapewniając stałą wydajność na każdym kroku, od

Rozwiązania montażowe

producenta po pacjenta.

Dostosowane do potrzeb narzędzia montażowe
Wsparcie przedprodukcyjne

Jako światowy lider w produkcji najwyższej jakości systemów mocowań dla
segmentów przemysłowych, posiadamy doświadczenie w wytwarzaniu wysokiej
jakości opasek, zacisków oraz narzędzi montażowych, które pozwala wspierać
klientów w różnych gałęzi medycyny, takich jak biofarmaceutyka, urządzenia
medyczne oraz urządzenia dla bezpieczeństwa i higieny pracy. Jesteśmy
zaufanym, wieloletnim partnerem firm medycznych z całego świata.

Produkcja
Globalna kontrola jakości
Zakłady na całym świecie
Wsparcie techniczne na miejscu
Przekazanie do eksploatacji i konserwacja
Specjalne opakowania
Specjalne etykietowanie

Wsparcie i konserwacja
Członek Committee
E55

Członek

Szkolenia z zakresu narzędzi i pomoc
Kontrola prawidłowości montażu
Konserwacja i kalibracja
Aktualizacje narzędzi i oprogramowania
Powiadomienia o zmianach

GLOBALNY ZASIĘG I DŁUGOFALOWA WSPÓŁPRACA
Posiadająca 14 zakładów wytwórczych na całym świecie, produkująca ponad
2 miliardy mocowań rocznie w ponad 30 krajach, firma Oetiker jest zaufanym,

MOCOWANIA DLA PRZEMYSŁU MEDYCZNEGO

Opaski bezstopniowe
StepLess® z uchem
167

Pierścień zaciskany
wielopunktowo
150

Stal nierdzewna

Stal nierdzewna (spawanie spiralne)

6,5–120,5 mm

5,0–50,0 mm

Wąska taśma: pozwala skumulować siłę
zacisku na niewielkiej powierzchni

Jednorodny przekrój poprzeczny na całym
obwodzie:
równomierny nacisk na całym obwodzie

globalnym, długoterminowym partnerem dla wiodących firm medycznych na świecie.

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

Opaski bezstopniowe
StepLess® z uchem
193

Gładka powierzchnia: brak zagrożenia
otarciem lub zranieniem

Opaski ER
194
Stal nierdzewna

Stal nierdzewna

4,8–25,0 mm

18,0–120,5 mm

Kompaktowe: niewielka masa, miniaturowy
rozmiar

Wąska taśma: pozwala skumulować siłę
zacisku na niewielkiej powierzchni
Konstrukcja StepLess 360°: równomierne
zaciskanie elementu i nacisk powierzchniowy
®

Opaski z jednym uchem
153

Niska wysokość po zainstalowaniu:
minimalna wymagana przestrzeń
Trwałe zamknięcie: szybki i prosty montaż,
bezpieczne łączenie elementów systemów
niskociśnieniowych

Opaski z jednym uchem
i wkładką
154

Stal nierdzewna
3,3–30,7 mm

Stal nierdzewna

Kompaktowa opaska jednoelementowa:
trwałe i bezpieczne połączenia, miniaturowe
rozmiary

2,9–30,0 mm

Ucho opaski: szybki i prosty montaż

Kompaktowa opaska jednoelementowa:
trwałe i bezpieczne połączenia, miniaturowe
rozmiary
Ucho opaski: szybki i prosty montaż
Wstępnie uformowana wkładka: wydajne,
mocne i wszechstronne uszczelnienie

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 medyczne są zawsze prawidłowo
zainstalowane.

NARZĘDZIA MONTAŻOWE

Zaciskarki pneumatyczne
sterowane elektronicznie
Zalecane dla kluczowych zastosowań
medycznych
Gwarancja identyfikowalności
i powtarzalności
Zaciskarki Oetiker HO z uchwytem
pistoletowym lub bez, teraz dostępne
w wersji medycznej: pokryte smarem do
zastosowań medycznych umożliwiającym
postępowanie aseptyczne, posiadają
certyfikat NSF H1 gwarantujący ograniczenie
wnikania cząstek stałych

Ręczne narzędzia montażowe
Ręczne narzędzia do montażu produktów
Oetiker.
Szybki i łatwy montaż
Wykładnicze zwiększenie przełożenia
mechanicznego
Bezpieczny i wygodny uchwyt
Mniejsze zmęczenie i niższe ryzyko urazów
związanych z powtarzaniem tych samych
ruchów

Zaciskarki bezprzewodowe

Akcesoria | Przecinaki

Do opasek z uchem
Zaciskarka bezprzewodowa Oetiker CP 10

Ręczne przecinaki

Do pierścieni zaciskanych wielopunktowo
Zaciskarka bezprzewodowa Oetiker CC 20
Wydajny, równomierny i powtarzalny montaż
Niewielka masa i ergonomiczna konstrukcja

Stworzone z myślą o usuwaniu opasek
z uchem firmy Oetiker o maksymalnej
szerokości taśmy od 7,00 mm oraz
maksymalnej grubości taśmy 0,6 mm do
szerokości taśmy 9,00 mm oraz maksymalnej
grubości taśmy 0,8 mm
Profesjonalny ręczny przecinak do rurek
Wymienne ostrze w kształcie litery V
zapewnia proste cięcia
Po zablokowaniu ostrze bezpiecznie chowa
się w szczękach
Ergonomiczne, zakrzywione uchwyty
Blokada ostrza i uchwytów obsługiwana
kciukiem

Urządzenia testowe
Wysoka dokładność – przystosowane szczególnie do narzędzi
mechanicznych
Stała jakość i powtarzalność procesu montażu
Regulacja i weryfikacja użytej siły zamykania

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

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.
Systemy mocowań
Opaski
Pierścienie
Taśmy
Szybkozłącza
Rozwiązania montażowe
Systemy narzędzi mechatronicznych
Zaciskarki pneumatyczne
Zaciskarki ręczne
Prasy zaciskające
Urządzenia testowe

Profil
rozwiązań

360°

Optymalne
rozwiązania
dla klienta

Globalna obsługa klienta
Analiza techniczna i doradztwo
Inżynieria zastosowań (application engineering)
Badania i kontrole
Przekazanie do eksploatacji i szkolenia
Serwis i konserwacja
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