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FŐ ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

•   Műanyag kábelkötegelők szereléséhez közepes és nagy mennyiségben, különféle iparágakban

•   Minden olyan alkalmazáshoz, amelyek biztonságos és vízszintes kötési folyamatot igényelnek

JELLEMZŐK

•   EVO7 (feszítési tartomány: 20N - 165N) 
kábelkötegelőkhöz 4,8 mm pántszélességig

•   EVO9 (normál feszítési tartomány: 53N - 307N  
vagy nagy feszítési tartomány: 120N - 516N) 
kábelkötegelőkhöz 13,5 mm pántszélességig

•   Integrált 3-állású gyors beállítás

•   Nagyon tartós, megbízható és kényelmes

•   90 mm normál és 80 mm rövid markolat

ELŐNYÖK

•   Gyors és precíz kötegelés minimális erőfeszítéssel

•   Finoman állítható feszítőerő, már 20 N erőtől 

•   Kíméli az izmokat és az ízületeket, és növeli a 
hatékonyságot a kevesebb ismétlődő művelet által

•   Minimális karbantartást igényel, a penge 
tökéletesen vág legalább egy milliószor

•   A ház erős üvegszál-erősítésű polilészterből készül

EVO7 és EVO9 
kábelkötegelő pisztolyok 
Az EVO7 és EVO9 kézi kábelkötegelő szerszámok 
a piacon a ma kapható legkönnyebb és 
legjobban kezelhető kábelkötegelő pisztolyok. 
A vágás előtt a megfeszített kötegelő rögzítésre 
kerül, így ez a megoldás jelentősen csökkenti 
a szükséges erőt és a visszarugást a kezelő 
részére, és ugyanakkor növekszik  
a kés élettartama.

EVO7 és EVO9 kábelkötegelő pisztolyok

KÉRDÉSE VAN?  
Mi segítünk Önnek!

06 1 580 2262

info@rscomponents.hu

hu.rs-online.com

TISZTELT ÜGYFELÜNK!

Az RS Components-nél kiemelt célunk, hogy szem előtt tartsuk ügyfeleink 
igényeit, és olyan minőségi megoldásokat nyújtsunk, amelyek  
a legmagasabb elvárásoknak is megfelelnek. Ebben az útmutatóban 
örömmel mutatjuk be Önnek egyik beszállítónk, a HellermannTyton 
minden igénynek megfelelő megoldásait. 

A HellermannTyton az elektromos kábelek és hálózati megoldások 
rögzítésére, telepítésére, csatlakoztatására, szigetelésére, védelmére 
és jelölésére tervezett minőségi termékek vezető gyártója, amely 
folyamatosan fejleszti a különböző iparágak ügyfeleinek egyedi  
igényeihez igazodó speciális termékeit.

Bízunk abban, hogy kiadványunk segítséget nyújt Önnek abban, hogy 
növelje vállalkozása hatékonyságát, és megtalálja az Ön igényeihez 
legjobban illő termékeket és ajánlatokat. A márka teljes termékkínálatát 
az RS weboldalán online találhatja.

Üdvözlettel:

Karolina Szczepaniak-Batory
Ügyvezető igazgató, kelet-európai régió

ÁLTALÁNOS ÉRTÉKESÍTÉSI 
FELTÉTELEK
A kiadványban megnevezett 
termékek szállítása az  
RS Components Sp. z o.o. 
általános szerződési feltételei 
szerint történik, amely 
honlapunkon megtalálható.  
Az aktuális árak megtalálhatók  
a hu.rs-online.com weboldalon.  
Kiadó: RS Components Ltd.  
Székhely: RS Components Sp. z o.o., 
ul. Domaniewska 48, 02-672 Varsó,  
Lengyelország Bejegyzési szám: 
1002091. RS Components Ltd. 
2018. Az RS az RS Components 
Limited védjegye.
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FŐ ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

•   Huzalozás rögzítése mindenféle járműben, háztartási gépben és elektromos berendezésben

•   Kábelvezetés napenergiát hasznosító rendszereknél

FŐ ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

•   Élelmiszer- és takarmánytermelés

•   Gyógyszergyártás

•   Vegyipari ágazat

EdgeClip  
kábelkötegelő klipsz
Az EdgeClips speciális műanyag 
kábelrögzítőket beépített rugós acélkapcsok 
tartják a helyükön. Így használhatók kábelek, 
huzalok, vezetékek és tömlők vezetésére,  
olyan helyeken is, ahol nem alkalmazható 
csavarfurat, hegesztett csap és ragasztás sem.

JELLEMZŐK

•   Egyszerű kézi szerelés

•   Az acélból készült bilincs nagy  
megtartó erőt biztosít

•   Öt különböző élvastagsághoz: 0,5-2,5 mm;  
1-3 mm; 1,5-4 mm, 3-6 mm és 6-8mm

•   Vezethető az éllel párhuzamosan,  
az él tetején vagy arra merőlegesen

•    Előre telepített kábelkötegelővel szállítjuk

ELŐNYÖK

•   Gyors és könnyű szerelés, szerszámok nélkül

•   Nincs szükség fúrásra vagy epoxi ragasztóra

•   Ellenáll a rezgésnek

•   Ideális szűk helyeken történő vezetéshez

•   A különböző geometriai kialakítások biztosítják  
az ideális illeszkedést minden alkalmazáshoz

JELLEMZŐK

•   PA66-ból készült, egyenletesen  
elosztott fémrészecskékkel

•   Üzemi hőmérséklet: -40 °C és +85 °C között

•   Különféle méretekben kapható

•   A mágneses detektálás mértéke  
függ az adott alkalmazástól  
és a használt berendezésektől

ELŐNYÖK

•   Megfelel az olyan anyagszabványoknak,  
mint az FDA

•   Támogatja a HACCP minőségbiztosítási 
folyamatokat

•   Az ellenőrző berendezésekkel a kötegelő  
egészen kicsi darabjai is érzékelhetők

• Kiváló korrózióállóság

•   Jellegzetes kék szín  
a könnyű láthatóságért 

Fémes, detektálható 
kábelkötegelők
Az MCT (Metal Content Ties =  
fémtartalmú kötegelők) nejlon kábelkötegelők 
fémpigmenteket tartalmaznak, amelyek 
detektálhatók az élelmiszer- és 
gyógyszerfeldolgozó iparban alkalmazott 
készülékekkel. A detektálható fémes 
kábelkötegelők ideális kábelrögzítést 
biztosítanak az élelmiszer- vagy gyógyszeripar 
nyitott termelési létesítményeiben is.

EdgeClip kábelkötegelő klipszFémes, detektálható kábelkötegelők

EdgeClip  
kábelkötegelő klipsz

Fémes, detektálható 
kábelkötegelők

https://hu.rs-online.com/web/c/kabelek/kabeltartozekok-koetegelok-es-szerszamok/kabelkoetegelok/?searchTerm=MCT%20HellermannTyton
https://hu.rs-online.com/web/c/kabelek/kabeltartozekok-koetegelok-es-szerszamok/kabelkoetegelok/?applied-dimensions=4294966495,4291754817
https://hu.rs-online.com/web/c/kabelek/kabeltartozekok-koetegelok-es-szerszamok/kabelkoetegelok/?searchTerm=MCT%20HellermannTyton
https://hu.rs-online.com/web/c/kabelek/kabeltartozekok-koetegelok-es-szerszamok/kabelkoetegelok/?applied-dimensions=4294966495,4291754817
https://hu.rs-online.com/web/b/hellermanntyton/?intcmp=HU-WEB-_-HP-TB9-_-Mar-21-_-HellermannTyton
https://hu.rs-online.com/web/b/hellermanntyton/?intcmp=HU-WEB-_-HP-TB9-_-Mar-21-_-HellermannTyton
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TFN 2:1 zsugorcsövek
A TF/TFN vékonyfalú zsugorcsövek 
keresztkötésű poliolefinből készülnek, amelynek 
a zsugorodási aránya 2:1. Rugalmasságának, 
színválasztékának és viszonylag alacsony 
hőmérsékleten történő gyors zsugorodásának 
köszönhetően megfelelő választás a kábelek és 
vezetékek elektromos szigetelésére és 
jelölésére.

FŐ ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

•   Kábelcsatlakozások kültéri világítások szerelésénél

•   Beltéri csatlakozások nedves és párás környezetben

•   Szerelés föld alatt és aknákban

•   Kábeljavítások

FŐ ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

•  Elektromechanikus huzalfeldolgozás különféle iparágakban

•   Kisfeszültségű elektromos szigetelés kiegészítő rétegeként

•   Mechanikai védőrétegként

•   A kábelek színjelöléséhez

Relilight gél-töltésű 
kábelkarmantyúk
A Relilight gél-töltésű kábelszerelvényeket az 
IP68-as szabványnak megfelelő, és alacsony 
feszültségű bel- és kültéri világítási rendszerek 
biztonságos és megbízható csatlakoztatására 
és elágaztatására tervezték. A kompakt méretek 
ideálisak a kis kábelkeresztmetszetekhez, 
amelyek ma a LED-rendszerekben gyakoriak.

JELLEMZŐK

•   Feszültségi osztály 450 V-ig, 25 A-ig

•   Az EN 60998-2-1:2004 szabvány  
szerint vizsgált rendszer

•   IP68 osztály, vízálló 1,3 m-ig

•   Lángálló csatlakozó burkolat  
az UL94 V0 szerint

•   Integrált feszültségmentesítés

•   Nagy dielektromos szilárdságú gél: >1kV

ELŐNYÖK

•  Könnyű összeszerelés, nincs láng vagy keverés

•   Ütés- és UV-álló PA66 burkolat

•   Nem mérgező szilikon-bázisú gél

•   Korlátlan tárolási idő

•   Vezetőkeresztmetszet tartományok:  
2 x 0,35 mm2 - 3 x 6 mm2

JELLEMZŐK

•   Vékonyfalú cső 2:1 zsugorodási tényezővel 

•   Szigetelési ellenállás: 20 kV/mm

•   Lángállóság: UL224 VW1

•   Üzemi hőmérséklet: -55 °C és +135 °C között

•   Sokféle színben és átlátszó kivitelben

•   Mérettartomány: 1,2 mm min. Ø  
(zsugorítva: 0,6 mm max. Ø)  
max. 105,0 mm min. Ø  
(zsugorítva: 75,0 mm max. Ø)

ELŐNYÖK

•   Az átlátszó változat ideális burkoláshoz

•   Kisebb készletre van szükség,  
mert egy pár méret sokféle  
zsugorodási átmérőhöz elegendő

•   A teljesítmény jobb sok ipari  
szabványos követelménynél

•   Sokféle tekercs hosszban  
és méretben elérhető

Relilight gél-töltésű kábelcsatlakozókTFN 2:1 zsugorcsövek
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Relilight gél-töltésű 
kábelkarmantyúk

TFN 2:1 zsugorcsövek

https://hu.rs-online.com/web/c/kabelek/kabeltartozekok-koetegelok-es-szerszamok/hore-zsugorodo-es-hidegre-zsugorodo-huevelyek/?searchTerm=TFN21%20HellermannTyton
https://hu.rs-online.com/web/c/kabelek/kabeltartozekok-koetegelok-es-szerszamok/kabelmuffen/?searchTerm=Relilight%20HellermannTyton
https://hu.rs-online.com/web/c/kabelek/kabeltartozekok-koetegelok-es-szerszamok/hore-zsugorodo-es-hidegre-zsugorodo-huevelyek/?searchTerm=TFN21%20HellermannTyton
https://hu.rs-online.com/web/c/kabelek/kabeltartozekok-koetegelok-es-szerszamok/kabelmuffen/?searchTerm=Relilight%20HellermannTyton
https://hu.rs-online.com/web/b/hellermanntyton/?intcmp=HU-WEB-_-HP-TB9-_-Mar-21-_-HellermannTyton
https://hu.rs-online.com/web/b/hellermanntyton/?intcmp=HU-WEB-_-HP-TB9-_-Mar-21-_-HellermannTyton
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Miért pont az RS?

Ingyenes házhozszállítás nettó 
15 000 Ft feletti rendelés esetén

Több, mint 550 000 termék  
az összes mérnöki igényre

Kalibrált termékek

Több mint 32 országban vagyunk jelen.  
Ismerjen meg minket a hu.rs-online.com oldalon!

Nyomonkövethető szállítás

RS Components Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 48 
02-672 Varsó, Lengyelország
Tel: 06 1 580 2262
info@rscomponents.hu
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