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DualHook Ayarlanabilir 
Kulaklı Kelepçe 259  

Maksimum Sızdırmazlık Performansı

Optimize edilmiş kilit tasarımı, maksimum 
sızdırmazlık performansı için ekstra yüksek 
kapanma kuvveti sağlar.

Oetiker DualHook Ayarlanabilir Kulaklı Kelepçeler, 
yüksek performans ve evrensel özelliklerin talep edildiği 
uygulamalarda kullanılmak üzer özel olarak geliştirilmiş 
bir bağlantı çözümüdür. Kullanıcı dostu ve ergonomik 
tutuş, çalışmalarınızı çok daha verimli bir şekilde 
gerçekleştirmenize olanak tanır.

Oetiker DualHook Ayarlanabilir Kulaklı Kelepçeler, 
envanter stokunu ve parça numarası sayısını azaltırken 
daha geniş aralıkta çaplara uygundur. Tüm seri sekiz 
parça numarasına ayrılmıştır, geniş uç için yalnızca iki 
parça numarası kullanılmıştır.

Uygulamalar
·  TPE ve kauçuk koruyucu için CVJ Satış Sonrası 
Hizmetleri



Optimize edilmiş kilit tasarımı: üç ikili kanca ekstra 
yüksek kuvvet sağlar

Çukurlu, dalgalı bant kenarı: bant kuvvetini artırır ve 
kırılma riskini önler

Yiv içi dil tasarım: ayarlanabilir tüm aralık için StepLess® 
özelliği ve girintiye sorunsuz geçiş sunar

Çapaksız şerit kenarları: kelepçelenen parçaların zarar 
görmesi riski daha düşük

Malzeme
Paslanmaz çelik, malzeme no. 1.4301 / UNS S30400

DIN EN ISO 9227’ye uygun olarak korozyon direnci
> 1000 sa

Seri
Boyut aralığı  Genişlik x kalınlık  Kulak genişliği
24,5 – 120,2 mm  9,0 × 0,6 mm  10,7 mm

Önerilen kapanma kuvveti
3800 N

Teknik Veriler



DualHook teknolojisi ile kilit
Yeni Oetiker DualHook teknolojisi ekstra kapanma kuvveti 
sunan optimize edilmiş bir kilit tasarımıdır. Üç Oetiker 
DualHook yapısı üst ve alt bandaki kanca ve pencereleri 
birbirine kilitler. 

Çukurlu, dalgalı bant kenarı
Kolay kullanım için her iki bant kenarındaki dalgalar, bant 
üzerinde eşit sertlik sağlar. Bu özellik, bant kuvvetini daha 
da artırırken kırılma riski ile bant üzerindeki kelepçeni 
bükülme ve dönme olasılığını azaltır.

Yiv içi dil tasarım
Kelepçede aralığın tamamı için dili kapsayacak özel 
bir girinti bulunur. Dilin uç kısmı, StepLess® özelliğini 
sunulurken girintiye sorunsuz bir şekilde geçecek 
biçimde özel olarak geliştirilmiştir.

Kilitli DualHook

Yiv içi dil tasarım

Dalgalı bant kenarı

Kulak genişliği

Özellikler



DualHook Ayarlanabilir Kulaklı Kelepçeler 259

Avantajları
·  TPE ve kauçuk koruyucu tabakaları için uygun yüksek 
kuvvet

·  Kullanıcı dostu, ergonomik tutuş
·  Yüksek yalıtım performansı
·  Daha az parça numarası ile envanter seviyesini düşürme



Satış sonrası hizmet ve servis onarım hizmeti sektörlerinde hızlı ve kolay kurulumu 

sağlayan, garanti taleplerini en aza indiren ve servis onarımlarına geri dönüşü önleyen 

ürünler gereklidir. Yenilikçi bağlantı çözümlerinde dünyada öncü bir şirket olan 

Oetiker, OEM kalitesinde ve ISO standartlarına uygun satış sonrası hizmet bağlantıları 

için müşterilerin güvenini kazanmıştır. 75 yılı aşkın süre boyunca güvenilir sabitleme 

bileşenlerinin sağlanmasında öncü şirket olarak daha sade, daha akıllıca ve daha 

kuvvetli bağlantı ve montaj çözümleri sunmaktayız.

360° çözüm yaklaşımımızın verdiği 
 Gönül Rahatlığı
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Bağlantı Çözümleri

Kelepçeler

Bilezikler

Kayışlar

Hızlı Bağlantı Rakorları
Montaj Çözümleri

Mekatronik elektrikli alet sistemleri

Pnömatik kerpetenler

Manuel kerpetenler

Çekiçleme aygıtları

Test ekipmanları

Global Müşteri Hizmetleri

Optimum 
müşteri 
çözümü

360°
çözüm 

yaklaşımı

Teknik analiz ve danışmanlık

Uygulama mühendisliği

Test ve doğrulama

Devreye alma ve eğitim

Bakım ve servis


