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 Inspired by automation 

 Productieprocessen met een hoge automatiseringsgraad vragen om 
een hoge proceszekerheid. Daarom hebben onze productontwikkelaars 
het automatische bundelen consequent doorontwikkeld. Ons topmodel 
is momenteel de Autotool 2000 CPK (zie pagina 536), met een hoge 
reproduceerbaarheid en de mogelijkheid tot het volledig documenteren 
van de bundelingen. Het systeem is volledig te integreren in een 
geautomatiseerd productieproces. Zo wordt de verwerking van grote 
hoeveelheden zoals in kabelconfectie, witgoed, automotive of de 
verpakkingssector sneller en betrouwbaarder. 
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Gereedschappen
Automatische bundelsystemen

Elektrische voeding Elektronisch

Cyclustijd instelbaar tussen 0,8 sec en 1,4 sec.

Gewicht 1,8 kg

Spankracht instelbaar

De betrouwbaarheid, ergonomie, eenvoudige bediening en flexibiliteit 
maken de Autotool 2000 CPK de ideale oplossing voor een groot aantal 
applicaties waar veel bundelingen moet worden gerealiseerd, bijvoorbeeld 
voor kabelbomen in de automotive-sector, wit- en bruingoed, elektronica, 
huishoudelijke apparatuur, sluitingen van zakken, het bundelen van 
componenten enzovoort. De Autotool 2000 CPK zorgt voor een 
kostenoptimalisatie en verregaande e�ciëntie in productieprocessen. 

Met de Bench Mount Kit CPK of de Overheadsuspenor CPK kan de 
Autotool 2000 CPK stationair of mobiel worden ingezet, al naar gelang 
de applicatie ter plaatse.

De AT2000 CPK kan eveneens volledig worden geïmplementeerd in een 
geautomatiseerde productielijn, in combinatie met het Power Pack met 
geïntegreerde Control Box. Deze Control Box vormt de interface tussen 
AT2000 CPK en de machinebesturing.

Hoofdkenmerken
• evolutionair model, combineert ervaring van klanten met  

moderne technieken
• elektronisch werkend automatisch bundelsysteem
• versnelt het bundelproces
• consistente, hoge kwaliteit in het proces  

(bundelen, aanspannen, afsnijden)
• gladde bundeling, optioneel met stand-off (uitstekend bandeinde)
• displayfuncties in meerdere talen mogelijk
• Service Software, uitgebreide data-analyse inclusief PC-software 

mogelijk (PDA, Product Data Acquisition)
• motor voor het aanspannen volledig elektronisch gestuurd en bewaakt
• bundelingen met hoge reproduceerbaarheid
• instelbare cyclustijden tussen 0,8 en 1,4 sec.
• storingzoeken via menugestuurd programma

One step to the web!

Automatisch bundelen tot Ø 20 mm

Autotool 2000 CPK.

Autotool 2000 CPK

Power Pack voor Autotool 2000 CPK.

TYPE Artikelnr.

AT2000 CPK 106-00000

Technische wijzigingen voorbehouden.

HT Data Management CPK - software voor Autotool 2000 CPK.
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Gereedschappen
Automatische bundelsystemen

Hoofdkenmerken
• Bench Mount Kit CPK voor stationair gebruik
• Ophanginrichting CPK voor mobiel gebruik
• Powerpack CPK - primair 100-240 VAC, 50/60 Hz; secundair:  

25,2 VDC, max. 150 W
• Power pack CPK met Control box - voor integratie in een volledig 

geautomatiseerde productielijn
• HH20 - als afstandhouder voor optimaal bundelen

Automatisch bundelen tot Ø 20 mm

Bench Mount Kit CPK incl. voetpedaal CPK,  Autotool 2000 CPK, Power Pack CPK 
en T18RA3500.

Accessoires voor Autotool 2000 CPK

TYPE Productbeschrijving Artikelnr.

Bench mount kit CPK Bench Mount Kit CPK 106-00040

HH20 Legbordhulp HH20 120-00080

Overhead suspension CPK Ophanginrichting CPK 106-00050

Power pack CPK Power pack CPK 106-00100

Power pack CPK  
with control box

Power pack CPK  
met control box

106-00110

Technische wijzigingen voorbehouden.

Ophanginrichting CPK, Autotool 2000 CPK, Power Pack CPK en T18RA3500.

Applicatie met Bench Mount Kit CPK.Spijkerbord accessoire HH20.
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Gereedschappen
Automatische bundelsystemen

MATERIAAL Polyamide 6.6 hitte- en 
UV bestendig (PA66HSW) 

Polyamide 6.6 hitte 
bestendig (PA66HS)

Polyamide 4.6 (PA46)

Gebruikstemperatuur -40 °C tot +105 °C, (+145 °C, 500 h) -40 °C tot +150 °C, (+195 °C, 500 h)

Brandbaarheid UL94 V2
UL94 V2, beperkt brandgevaar, lage afgifte van toxische 
gassen en corroderende zuren, geringe rookontwikkeling

Voor het snel bundelen en bevestigen van bekabeling, leidingwerk 
en slangen, met name in applicaties met grotere volumes zoals 
in harnessmaking, automotive, industriële componenten en 
verpakkingsindustrie. 

Hoofdkenmerken
• kunststof PA66 en PA46
• leverbaar in matjes met 50 bundellbanden
• leverbaar op rollen met 3.500 bundelbanden
• leverbaar in zwart en transparant

Automatisch bundelen tot Ø 20 mm

Bundelbanden voor Autotool 2000-systemen.

Bundelbanden voor Autotool 2000-serie

T18RA op matje

TYPE
Max.

Ø Kleur Materiaal Inhoud Artikelnr.

T18RA3500 20,0 80 naturel (NA) PA46 3.500 st. 120-46009

T18RA50 20,0 80 naturel (NA) PA66HS 2.000 st. 120-40019

T18RA3500 20,0 80 naturel (NA) PA66HS 3.500 st. 120-50009

T18RA50 20,0 80 zwart (BK) PA66HSW 2.000 st. 120-40020

T18RA3500 20,0 80 zwart (BK) PA66HSW 3.500 st. 120-50010

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden. De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.  
Andere kleuren zijn op aanvraag leverbaar; wij adviseren u graag!

Halogeenvrij volgens de verboden uit de GADSL-lijst en meldingsverplichting volgens de SVHC-lijst.

Gedetailleerde informatie omtrent productspecifieke goedkeuringen
en specificaties vindt u in de Appendix.
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Gereedschappen
Automatische bundelsystemen

Hoofdkenmerken
• geoptimaliseerd voor automatische bundelsystemen
• eenvoudig te monteren
• ATS-bevestigingselementen kunnen automatisch worden verwerkt 

met de systemen AT2000, AT2000CPK of ATS3080

Automatisch bundelen

Bundelclips ATSBCFT6LG.

Bundelclips voor automatische bundelsystemen

TYPE Tekening Plaatdikte
Montagegat Ø

(FH) Kleur Materiaal Artikelnr.

ATSBCEC35 1,5 - 4,0 - zwart (BK) PA66HIRHS 102-68355

ATSBCSFT6.5 2,3 - 3,3 6,3 - 6,7 zwart (BK) PA66HIRHS 102-69066

ATSBCSFT6.5-MD 2,0 - 3,0 6,3 - 6,7 zwart (BK) PA66HIRHS 102-69065

ATSBCEC36 1,5 - 4,0 - zwart (BK) PA66HIRHS 102-68365

ATSBCEC37 1,5 - 4,0 - zwart (BK) PA66HIRHS 102-68375

ATSBCFT6LG 0,6 - 5,1 6,3 - 7,0 zwart (BK) PA66HIRHS 102-67065

ATSBCEC38 1,5 - 4,0 - zwart (BK) PA66HSW 102-68385

ATSBCKSFT6,5 0,7 - 1,3 6,3 - 6,7 zwart (BK) PA66HIRHS 102-69067

ATSBC2KSFT6,5 1,7 - 2,3 6,3 - 6,7 zwart (BK) PA66HIRHS 102-69068

ATSBCOWSFT6,5 2,3 - 3,3 6,3 - 6,7 grijs (GY) PA46 102-69070

ATSBCSFT6,5PT2,3-3,3 2,3 - 3,3 6,3 - 6,7 grijs (GY) PA46 102-69069

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.



6.1

540

U
itg

av
e 

m
ei

 2
01

7

Meer informatie op www.HellermannTyton.nl/gereedschappen

Gereedschappen
Automatische bundelsystemen

Elektrische voeding Elektrisch, met power pack

Cyclustijd max. 1,3 sec.

Gewicht 1,9 kg

Spankracht traploos instelbaar

Het AutoTool System 3080 (ATS3080) is een elektrisch bundelsysteem 
met een bandbreedte van 4,6 mm. Het systeem is ontwikkeld om 
maximaal Ø 80 mm te bundelen en realiseert hoge spankrachten. Er 
zijn drie verschillende, snel uitwisselbare, tangen beschikbaar, zodat 
het systeem kan worden aangepast aan de vereiste bundeldiameter. 
De buitenvertanding van de band zorgt er voor dat kwetsbare isolatie 
van bekabeling niet wordt beschadigd. De ATS3080 werkt zonder 
restmateriaal en is daarmee geschikt voor volledige integratie binnen 
geautomatiseerde productielijnen.

Hoofdkenmerken
• elektrisch bundelsysteem van HellermannTyton
• iedere cyclus resulteert in een bundeling zonder afval en een vlak 

afgesneden bandeinde
• geen tijdverlies door het legen van afvalcassettes
• bundel maximaal Ø 80 mm
• verwerkt uit polyamide 6.6 vervaardigd bandmateriaal met 

buitenvertanding en sluitkoppen, op rol geleverd
• ongekende innovatie: interactie tussen tool en materiaal
• toe te passen met ophanginrichting of statief
• integreert de ATS3080 in een volledig geautomatiseerde productielijn
• flexibele tool, met name voor de automotive industrie, wit- en 

bruingoedassemblage en de verpakkingsindustrie
• tool met hoge prestaties
• korte cyclustijd (0,8 - 1,3 sec), afhankelijk van de bundeldiameter
• tangen leverbaar in drie verschillende diameters: 30, 50 en 80 mm
• levering op rollen (500 m band en 5000 sluitkoppen)

One step to the web!

Afvalvrij bundelsysteem tot Ø 80 mm

Autotool System 3080.

Autotool System 3080

Ophanginrichting 3080, Autotool System 3080, Power pack 3080 en 
verbruiksmateriaal.

Power pack voor Autotool System 3080.

TYPE Artikelnr.

ATS3080 102-00000

Technische wijzigingen voorbehouden.



6.1

541

U
itg

av
e 

m
ei

 2
01

7

Meer informatie op www.HellermannTyton.nl/gereedschappen

Gereedschappen
Automatische bundelsystemen

Hoofdkenmerken
• voor stationair of mobiel gebruik van de ATS3080 in statief (bench 

mount kit) of ophanginrichting (overhead dispenser)
• integreert de ATS3080 in een volledig geautomatiseerde productielijn
• voedingsunit - primair: 240/150 VAC, 50/60 Hz; secundair: 48 VDC, 

max. 150 W
• statief - voor apparaat en rollen, inclusief voetpedaal
• ophanginrichting, rolhouder en balancer

Afvalvrij bundelsysteem tot Ø 80 mm

Bench mount kit 3080 incl. voetpedaal, Autotool System 3080, Power pack 3080 
en verbruiksmateriaal.

Accessoires voor Autotool System 3080

Verpakkingsapplicatie met de Bench 
Mount Kit Horizontaal 3080.

Ophanginrichting 3080, Autotool System 3080, Power pack 3080  
en verbruiksmateriaal.

Optioneel: Bench mount kit 3080 met 
voetplaat.

TYPE Productbeschrijving Artikelnr.

Bench mount kit 3080 Bench mount kit 3080 102-00040

Bench mount kit automatic 3080 Bench mount kit automatisch 3080 102-00042

Bench mount kit horizontal 3080 Bench mount kit horizontaal 3080 102-00041

Overhead suspension 3080 Ophanginrichting 3080 102-00050

Power pack 3080 Power pack 3080 102-00100

Technische wijzigingen voorbehouden.
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Gereedschappen
Automatische bundelsystemen

MATERIAAL Polyamide 6.6 slagvast, hitte- en UV-bestendig 
(PA66HIRHSUV)

Polyamide 6.6 hitte- en UV bestendig (PA66HSUV) 

Gebruikstemperatuur -40 °C tot +95 °C, (+105 °C, 5000 h; +145 °C, 500 h) -40 °C tot +105 °C, (+145 °C, 500 h)

Brandbaarheid UL94 HB UL94 V2

Voor het bundelen en bevestigen van bekabeling, leidingwerk 
en slangen, met name in applicaties met grotere volumes zoals 
in harnessmaking, automotive, industriële componenten en 
verpakkingsindustrie.

Hoofdkenmerken
• innovatieve band en sluitkoppen
• tweedelig systeem
• afvalvrij principe, optimaal gebruik van materialen en grondstoffen
• geen tijdverlies door het legen van afvalcassettes
• mechanische detectie van de bundeldiameter
• vlak afsnijden van het bandmateriaal
• bandmateriaal met buitenvertanding, voorkomt schade aan 

kabelisolatie
• levering op rollen (500 m band en 5000 sluitkoppen)

Afvalvrij bundelsysteem tot Ø 80 mm

Sluitkoppen en band voor het Autotool System 3080.

Bundelbanden voor Autotool System 3080

8,0

9,0

1,2

Band

4,5

Sluitkop

5,4 

TYPE Productbeschrijving
Max.

Ø Kleur Materiaal Inhoud Artikelnr.

Strap Natural ATS3080 Band ATS3080 80,0 225 naturel (NA) PA66HIRHSUV 500 m 102-66109

Strap Black ATS3080 Band ATS3080 80,0 225 zwart (BK) PA66HIRHSUV 500 m 102-66110

Closures Natural ATS3080 Sluitkop ATS3080 80,0 225 naturel (NA) PA66HSUV 5.000 st. 102-66209

Closures Black ATS3080 Sluitkop ATS3080 80,0 225 zwart (BK) PA66HSUV 5.000 st. 102-66210

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden. 
De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.

De bijbehorende bevestigingselementen 
vindt u op pagina 539.
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Hand- en pneumatische gereedschappen,
professioneel verwerken van metalen bundelbanden!
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Handgereedschap voor kunststof bundelbanden

Handgereedschap voor bundelbanden  
uit de KR-serie

Gereedschappen
Productselectie

zie pagina 551
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Flowchart voor optimale selectie van gereedschap
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Gebruik van verwerkingsgereedschap (voorbeeld aan de hand van een EVO7)

Keuring van verwerkingsgereedschap – berekening van trekkrachten

Tot op heden is nog geen algemeen geldende keuringsprocedé 
vastgelegd of in normen opgenomen. HellermannTyton werkt met 
een krachtmeter met een frequentie van minimaal 10 kHz om de 
trekkrachten van het gereedschap te berekenen en de kwaliteit van het 
gereedschap te waarborgen.

De keuring van verwerkingsgereedschap is lastiger dan het aanvankelijk 
lijkt. Het is belangrijk dat hierbij een gestandaardiseerd testverloop 
wordt aangehouden en dat er voor uniforme testomstandigheden 
wordt gezorgd. Hiermee worden bijv. de grootte en daarmee de 
diameter van de bundelband bedoeld, maar ook het watergehalte van 
de band. Een test met verschillende banden en/of een verschillende 
conditionering kan gemakkelijk tot diverse waarden leiden.

In het algemeen spelen de snelheid van afsnijden, de positie van het 
gereedschap ten opzichte van de bundelband, de toestand van de 
aan slijtage onderhevige onderdelen in het gereedschap en van de 
bundelband een elementaire rol bij de vaststelling van trekwaarden. 

Daarom moeten wij erop wijzen, dat alle beschikbaar gestelde waarden 
als richtwaarden moeten worden beschouwd en informatief zijn. Deze 
waarden kunnen niet één op één naar de praktijk worden vertaald.

HellermannTyton heeft in haar handleiding een instellingsbereik per type 
bundelband vastgelegd. Als er trekwaarden gedocumenteerd moeten 
worden of aan een richtwaarde moeten voldoen, adviseren wij de 
instelling met behulp van een krachtmeter. Bovendien zou als richtlijn 
de halve minimumtreksterkte van de bundelband als trekkracht moeten 
worden gebruikt.

De minimumtreksterkte (oftewel minimale afbindingkracht) betreft 
de kracht die de bundelband minimaal aankan, voordat hij scheurt of 
uitrekt. Deze kracht wordt met een ingestoken bundelband berekend, 
daarom is bij de correcte trekkracht van het gereedschap de volgende 
richtlijn te gebruiken:

Gereedschappen
Technische informatie

Voorbeeld:

T50R  = 
 225 N minimale treksterkte  

 

225 N 
=
  

2

2

2
Minimale treksterkte  

=
  

 
aanbevolen trekkracht

112,5 N aanbevolen trekkracht volgens richtlijn

1.  Stel de gewenste trekkracht in door 
middel van de stelknop.

2.  Leg een kunststof kabelbinder om 
de bundel. 

3. Banduiteinde door sluitkop steken. 4.  Plaats de kop van de tang tegen de 
kop van de bundelband. 

5.  Grijper één of meerdere keren doortrekken totdat de band aangetrokken is en 
afgesneden wordt.
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De spankracht kan uiteraard naar boven of beneden worden bijgesteld, 
al naar gelang de behoefte van de betreffende applicatie.

Zoals u kunt begrijpen, heeft deze uitspraak alleen betrekking op 
producten van HellermannTyton. Bundelbanden van andere fabrikanten 
hebben mogelijk een afwijkende instelling nodig.

Om het gereedschap, na het afstellen met de krachtmeter, 
tegen manipulatie of onbedoeld verstellen te beveiligen, biedt 
HellermannTyton een verstelbeveiligingskap aan  
(artikelnummer 110-07200 voor MK7HT, MK7P, MK9, MK9HT, MK9SST, 
MK9P). Deze kunt u, na het verwijderen van de versteleenheid  

(u hoeft hiervoor slechts één schroef los te draaien) op het gereedschap 
kunt schuiven. 

Na een te definiëren periode dient het gereedschap opnieuw 
gecontroleerd en eventueel te worden bijgesteld. De problematiek 
van de krachtenberekening is situatieafhankelijk en houdt geen direct 
verband met de kwaliteit van

ons product. Een exacte waarde per instelling (bijvoorbeeld in Newton), 
zonder een tolerantieweergave, kan niet worden bevestigd.

Testopstelling met een standard krachtmeter en 
een EVO7-handgereedschap.

Hier volgt een beschrijving hoe de spankracht van een 
verwerkingsgereedschap kan worden gecontroleerd.

1. leg de bundelband (groen) in de beugel (A).

2.  plaats het neusstuk van het verwerkingsgereedschap (B) strak tegen 
het testblok (C).

3.  breng het bandgedeelte van de bundelband in het gereedschap en 
trek de band strak tegen de beugel (A).

4. reset de krachtmeter (D), op nul.

5.  trek aan de hendel van het gereedschap tot de bundelband wordt 
afgesneden.

6.  de spankracht welke optreedt tijdens het moment van afsnijden is 
gedetermineerd.

Gereedschappen
Technische informatie
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Gereedschappen
Gereedschap voor bundelbanden

Hoofdkenmerken
• ideaal voor het monteren van de HellermannTyton-bundelbanden uit 

de series LPH, PE en RPE
• spant de band aan en snijdt deze aan de sluitkop vlak af

Handgereedschap voor bundelbanden met vlakke 
kopgeometrie

MK10-SB.

MK10-SB tot bandbreedte 9,5 mm

MK21 tot bandbreedte 7,6 mm

MK20 tot bandbreedte 4,8 mm

TYPE
Bandbreedte

max.
Bundelband 

dikte Gewicht Artikelnr.

MK10-SB 9,5 2,5 0,33 kg 110-10001

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

MK20, MK21.

Hoofdkenmerken
• lichtgewicht, ergonomisch gereedschap
• voor het aanspannen en afsnijden van HellermannTyton-

bundelbanden met een breedte tussen 4,8 en 7,6 mm
• MK20 en MK21 zijn ideaal voor gebruik in het veld
• afsnijden van de band geschiedt door het draaien van het 

gereedschap

Handgereedschap kunststof behuizing, eenvoudige 
uitvoering

Band invoeren en enigszins 
aantrekken...

...spannen... ...afsnijden.

TYPE
Bandbreedte

max.
Bundelband 

dikte Gewicht Artikelnr.

MK20 4,8 1,5 0,05 kg 110-20006

MK21 7,6 2,5 0,05 kg 110-21016

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.
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Gereedschappen
Gereedschap voor bundelbanden

De robuuste tang MK3SP wordt veelvuldig gebruikt in de productie van 
kabelbomen.

Hoofdkenmerken
• MK3SP, robuuste metalen behuizing
• voor kunststof bundelbanden tot 4,8 mm breed
• gecontroleerd aanspannen en automatisch vlak afsnijden
• traploze instelling spankracht
• betrouwbaar en zo goed als onderhoudsvrij
• reservemesjes separaat leverbaar

Handgereedschap metalen behuizing

MK3SP.

MK3SP tot bandbreedte 4,8 mm

TYPE Productbeschrijving
Bandbreedte

max.
Bundelband 

dikte Gewicht Artikelnr.

MK3SP MK3SP 4,8 1,5 0,33 kg 110-03500

SP MK3SP replacement blade Reservemes MK3SP - - 0,01 kg 110-03524

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

Gedetailleerde informatie omtrent productspecifieke goedkeuringen
en specificaties vindt u in de Appendix.

Hoofdkenmerken
• MK3PNSP2, pneumatisch gereedschap
• robuuste metalen behuizing
• voor bundelbanden tot 4,8 mm breed
• gecontroleerd aanspannen en automatisch vlak afsnijden
• traploze instelling spankracht
• korte cyclustijd, dus hoge capaciteit
• betrouwbaar en onderhoudsarm
• reservemesjes separaat leverbaar

Pneumatisch gereedschap metalen behuizing

MK3PNSP2.

MK3PNSP2 tot bandbreedte 4,8 mm

TYPE Productbeschrijving
Bandbreedte

max.
Bundelband 

dikte Gewicht Artikelnr.

MK3PNSP2 MK3PNSP2 4,8 1,5 0,56 kg 110-03400

SP MK3PNSP2 air hose 3 meters Luchtslang - - 0,35 kg 110-30002

SP MK3PNSP2 cutting blade Reservemes MK3PNSP2 - - 0,01 kg 110-30101

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

Persluchttoevoer niet gesmeerd / gesmeerd

Luchtdruk (min.) 3 Bar

Luchtdruk (max.) 6 Bar

Binnendiameter 
aansluitslang

4,0 mm

L x H x B ca. 225 x 140 x 40 mm
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Gereedschappen
Gereedschap voor bundelbanden

Hoofdkenmerken
• ergonomisch, anti-slip handgreep, ligt comfortabel in de hand
• extreem laag onderhoudsinterval
• snel en nauwkeurig afsnijden met een minimale krachtsinspanning 

(TLC-mechanisme)
• eenvoudig instelbare trekkracht
• verlengde, smalle neus voor gebruik in kleine ruimten
• behuizing vervaardigd uit lichtgewicht, glasvezelversterkt polyester
• standaard spanwijdte (90 mm, EVO7) of korte spanwijdte (80 mm, 

EVO7SP), voor gebruikers met kleine handen
• reservemesjes separaat leverbaar

Handgereedschap kunststof behuizing

De EVO7: maximale prestaties bij minimale inspanning.

EVO7 tot bandbreedte 4,8 mm

TYPE Productbeschrijving
Bandbreedte

max.
Bundelband 

dikte Gewicht Artikelnr.

EVO7 EVO7 4,8 1,5 0,28 kg 110-70129

EVO7SP EVO7SP 4,8 1,5 0,28 kg 110-70130

BLADEKIT Reservemes EVO7, EVO7SP - - - 110-70106

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

Gedetailleerde informatie omtrent productspecifieke goedkeuringen
en specificaties vindt u in de Appendix.

De EVO9 van HellermannTyton is ontworpen met het oogpunt op 
ergonomie, om het risico op blessures als gevolg van RSI (Repetitive 
Stress Injuries) te reduceren en tegelijkertijd de productiviteit te 
verhogen. De Tension-Lock-Cut technologie van de EVO9 zorgt voor 
prestaties, veiligheid en comfort voor de gebruiker. Leverbaar met een 
standaard (EVO9) en een kleinere spanwijdte (EVO9SP), voor gebruikers 
met kleinere handen. 

Hoofdkenmerken
• standaard spanwijdte (90 mm) of korte spanwijdte (80 mm, EVO9SP), 

voor gebruikers met kleine handen
• ergonomisch, anti-slip handgreep, ligt comfortabel in de hand
• extreem laag onderhoudsinterval
• snel en nauwkeurig afsnijden met een minimale krachtsinspanning 

(TLC-mechanisme)
• eenvoudig instelbare trekkracht
• geïntegreerde 3-traps snelinstelling 
• behuizing vervaardigd uit lichtgewicht, glasvezelversterkt polyester
• reservemesjes separaat leverbaar

Handgereedschap kunststof behuizing

De EVO9 met TLC-technologie.

EVO9 tot bandbreedte 13 mm

TYPE Productbeschrijving
Bandbreedte

max.
Bundelband 

dikte Gewicht Artikelnr.

EVO9 EVO9 13,0 2,0 0,36 kg 110-80002

EVO9SP EVO9SP 13,0 2,0 0,36 kg 110-80003

EVO9HT EVO9HT 13,0 2,0 0,36 kg 110-80017

Replacement Blade EVO9 Blade-Kit - - - 110-80037

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

De EVO7 van HellermannTyton is een mechanisch handgereedschap wat 
is ontwikkeld om het risico op RSI-klachten van operators te reduceren 
en tegelijkertijd de productiesnelheid te verhogen. De EVO7 Tension/
Lock/Cut-technologie verschaft de gebruiker comfort en veiligheid. 
Leverbaar met een standaard (EVO7, 90 mm) en een kleine spanwijdte 
(EVO7SP, 80 mm), voor gebruikers met kleinere handen. 

Applicatievideo: EVO9-serie
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Gereedschappen
Gereedschap voor bundelbanden

Applicatievideo: EVO7

De nieuwe generatie handgereedschappen maakt indruk met technologische voorsprong.

Met de EVO-serie brengt HellermannTyton een ergonomisch handgereedschap voor bundelbanden op de markt, uniek in zijn soort. Hierin zijn 
comfort en functionaliteit samengebracht en geperfectioneerd. Het hart van de EVO-serie wordt gevormd door de TLC-technologie 
(Tension/Lock/Cut), waarop patent is aangevraagd. Een revolutionaire ontwikkeling, die het verwerken van bundelbanden in geheel nieuwe 
perspectieven stelt. Het vlak afknippen van de band gaat spelenderwijs, terugslagkrachten worden geëlimineerd en de lichamelijke belasting van de 
gebruiker wordt drastisch verlaagd.

De TLC-technologie* garandeert een verhoogde productiviteit:

• significante reductie van krachtsinspanning
• uiterst nauwkeurig afknippen van de bundelband, direct aan de kop
• het afbinden van de bundelband vindt plaats zonder terugslagkrachten
• ontziet spieren en gewrichten, draagt bij aan verbetering van de ergonomie op de werkplek
• *) patent aangevraagd

De nieuwe EVO-serie ontziet spieren en gewrichten en verhoogt de effectiviteit.

1.  aanspannen (Tension) 
De bundelband wordt als gebruikelijk 
op spanning gebracht. De gewenste 
spankracht kan vooraf worden ingesteld.

2.  fixeren (Lock) 
Het TLC-mechanisme* detecteert dat de 
ingestelde spankracht wordt bereikt en 
fixeert de band voor het afknippen. De tot 
dat moment benodigde handkracht, om de 
band op spanning te houden, is niet langer 
noodzakelijk.
*) patent aangevraagd

3.  afknippen (Cut) 
Om de band af te knippen, is slechts een 
geringe extra krachtsinspanning nodig. De 
gebruiker hoeft de hendel slechts licht naar 
achter te bewegen, zonder terugslag en 
zonder trillingen.

Perfect afbinden met de EVO-serie is zeer eenvoudig:

Van de nauwkeurige voorinstelling tot en met het perfecte afknippen, de EVO-serie zorgt voor een optimaal bundelproces. Zo makkelijk was het 
afbinden nog nooit. De gepatenteerde TLC-technologie maakt het verschil!
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Gereedschappen
Gereedschap voor bundelbanden

Voor polyamide bundelbanden met een maximale breedte van 4,8 mm, 
waarbij de banden zeer vast moeten worden aangetrokken.

Hoofdkenmerken
• MK7HT, glasvezelversterkte kunststof behuizing
• voor kunststof bundelbanden tot 4,8 mm breed
• MK7 High Tension-versie, hogere spankracht t.o.v. MK7
• gecontroleerd aanspannen en automatisch vlak afsnijden
• traploze instelling spankracht gecombineerd met drietraps 

snelinstelling
• reservemesjes separaat leverbaar

Handgereedschap kunststof behuizing voor hoge 
spankrachten

MK7HT.

MK7HT tot bandbreedte 4,8 mm

TYPE Productbeschrijving
Bandbreedte

max.
Bundelband 

dikte Gewicht Artikelnr.

MK7HT MK7HT 4,8 1,5 0,29 kg 110-07000

SP MK7HT replacement blade Reservemes MK7(HT) - - 0,01 kg 110-07511

SP lock cap tensioning knob Verstelbeveiligingskap - - 0,01 kg 110-07200

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.
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Gedetailleerde informatie omtrent productspecifieke goedkeuringen
en specificaties vindt u in de Appendix.

Gereedschappen
Gereedschap voor bundelbanden

Persluchttoevoer niet gesmeerd / gesmeerd

Luchtdruk (min.) 3 Bar

Luchtdruk (max.) 6 Bar

Binnendiameter 
aansluitslang

4,0 mm

L x H x B ca. 220 x 170 x 40 mm

De pneumatische tang MK7P zet een nieuwe standaard voor het 
effectief bundelen in productieprocessen. Door een optimale toevoer 
van perslucht beweegt de cylinder sneller in vergelijking met andere op 
de markt verkrijgbare gereedschappen.

Hoofdkenmerken
• pneumatisch verwerkingsgereedschap
• lichtgewicht behuizing, vervaardigd uit glasvezelversterkt kunststof
• voor kunststof bundelbanden met een maximale breedte van 4,8 mm
• gecontroleerd aanspannen en automatisch vlak afsnijden
• traploze instelling spankracht gecombineerd met drietraps 

snelinstelling
• kortere cyclustijd, resulterend in hoge verwerkingssnelheid
• reservemesjes separaat leverbaar

Pneumatisch gereedschap kunststof behuizing

Het pneumatische gereedschap MK7P voor kunststof bundelbanden met een 
maximale breedte van 4,8 mm. 

MK7P tot bandbreedte 4,8 mm

De gebruikersvriendelijke snelverstelling in detail.

TYPE Productbeschrijving
Bandbreedte

max.
Bundelband 

dikte Gewicht Artikelnr.

MK7P MK7P 4,8 1,5 0,43 kg 110-07100

SP MK3PNSP2 air hose 3 meters Luchtslang - - 0,35 kg 110-30002

SP MK7P replacement blade Reservemes MK7P - - 0,01 kg 110-07111

SP lock cap tensioning knob Verstelbeveiligingskap - - 0,01 kg 110-07200

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.
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Gereedschappen
Gereedschap voor bundelbanden

Hoofdkenmerken
• MK6, robuuste metalen behuizing
• voor kunststof bundelbanden tot 9 mm breed
• gecontroleerd aanspannen en automatisch vlak afsnijden
• traploze instelling spankracht
• betrouwbaar en onderhoudsvrij
• reservemesjes separaat leverbaar

Handgereedschap metalen behuizing

MK6.

MK6 tot bandbreedte 9 mm

TYPE Productbeschrijving
Bandbreedte

max.
Bundelband 

dikte Gewicht Artikelnr.

MK6 MK6 9,0 2,0 0,52 kg 110-06000

SP MK6 replacement blade Reservemes MK6 - - 0,01 kg 110-06026

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

Voor polyamide bundelbanden met een maximale breedte van 13.5 mm.

Hoofdkenmerken
• MK9, lichte glasvezelversterkte kunststof behuizing
• voor bundelbanden tot 13,5 mm breed
• gecontroleerd aanspannen en automatisch vlak afsnijden
• traploze instelling spankracht gecombineerd met tweetraps 

snelinstelling

MK9.

Handgereedschap kunststof behuizing
MK9 tot bandbreedte 13,5 mm

TYPE Productbeschrijving
Bandbreedte

max.
Bundelband 

dikte Gewicht Artikelnr.

MK9 MK9 13,5 2,0 0,39 kg 110-09500

SP MK9 replacement blade Reservemes MK9(HT) - - 0,01 kg 110-09511

SP lock cap tensioning knob Verstelbeveiligingskap - - 0,01 kg 110-07200

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.
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Gereedschappen
Gereedschap voor bundelbanden

Voor polyamide bundelbanden met een maximale breedte van  
13,5 mm, waarbij de banden zeer vast moeten worden aangetrokken. 

Hoofdkenmerken
• MK9HT, glasvezelversterkte kunststof behuizing 
• voor kunststof bundelbanden tot 13,5 mm breed
• MK9 High Tension-versie, hogere spankracht t.o.v. MK9
• ideaal voor EL-TY serie bundelbanden
• gecontroleerd aanspannen en automatisch vlak afsnijden
• traploze instelling spankracht gecombineerd met tweetraps 

snelinstelling
• reservemesjes separaat leverbaar

Handgereedschap kunststof behuizing voor hoge 
spankrachten

MK9HT.

MK9HT tot bandbreedte 13,5 mm

TYPE Productbeschrijving
Bandbreedte

max.
Bundelband 

dikte Gewicht Artikelnr.

MK9HT MK9HT 13,5 2,0 0,39 kg 110-09000

SP MK9 replacement blade Reservemes MK9(HT) - - 0,01 kg 110-09511

SP lock cap tensioning knob Verstelbeveiligingskap - - 0,01 kg 110-07200

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.
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Gereedschappen
Gereedschap voor bundelbanden

Persluchttoevoer niet gesmeerd / gesmeerd

Luchtdruk (min.) 3 Bar

Luchtdruk (max.) 6 Bar

Binnendiameter 
aansluitslang

4,0 mm

L x H x B ca. 280 x 200 x 55 mm

De MK9P is vervaardigd met behulp van zwaar uitgevoerde onderdelen, 
om ook onder de zwaarst mogelijke omstandigheden optimaal te 
kunnen functioneren, bijvoorbeeld in de truck-, trailer-, bussen- en 
carrosseriebouw. 

Hoofdkenmerken
• pneumatisch verwerkingsgereedschap
• lichtgewicht behuizing, vervaardigd uit glasvezelversterkt kunststof
• voor kunststof bundelbanden met een maximale breedte  

van 13,5 mm
• gecontroleerd aanspannen en automatisch vlak afsnijden
• traploze instelling spankracht gecombineerd met drietraps 

snelinstelling
• kortere cyclustijd, resulterend in hoge verwerkingssnelheid
• ring voor montage aan balancer
• leverbaar met persluchtaansluiting aan boven- of onderzijde
• reservemesjes separaat leverbaar

Pneumatisch gereedschap kunststof behuizing

MK9P.

MK9P tot bandbreedte 13,5 mm

De MK9P is ook met een 
bovenluchtaansluiting leverbaar.

TYPE Productbeschrijving
Bandbreedte

max.
Bundelband 

dikte Gewicht
Plaats

luchtaansluiting Artikelnr.

MK9P
MK9P 13,5 2,5 0,91 kg onder 110-09100

MK9P 13,5 2,5 0,91 kg boven 110-09110

SP MK3PNSP2 air hose 3 meters Luchtslang - - 0,35 kg - 110-30002

SP lock cap tensioning knob Verstelbeveiligingskap - - 0,01 kg - 110-07200

SP MK9P replacement blade Reservemes MK9P - - 0,01 kg - 110-09111

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

Gedetailleerde informatie omtrent productspecifieke goedkeuringen
en specificaties vindt u in de Appendix.
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Gereedschappen
Gereedschap voor bundelbanden

De KR6/8-tang trekt de band aan en zorgt voor het sluiten (door een 
glasvezel versterkte stift in de band te schieten) en afknippen van de 
band. Dit resulteert in een sluiting die zeer zwaar belast kan worden.

Hoofdkenmerken
• KR6/8, robuuste metalen behuizing
• voor montage van KR-banden
• om KR-banden aan te trekken, te sluiten en af te snijden
• eenvoudig uitwisselen van de frontplaat voor verschillende 

bandbreedtes: 6 of 8 mm
• reservemesjes separaat leverbaar

Handgereedschap voor bundelbanden uit  
de KR-serie

Handgereedschap KR6/8 voor KR-serie bundelbanden.

KR6/8

TYPE Productbeschrijving
Voor 

bundelbanden
Bandbreedte

max. Gewicht Artikelnr.

KR6/8 KR6/8 KR6, KR8 8,0 0,52 kg 121-00680

SP KR6/8 replacement blade Reservemes KR6/8 KR6, KR8 - 0,01 kg 122-68019

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

Gedetailleerde informatie omtrent productspecifieke goedkeuringen
en specificaties vindt u in de Appendix.

Persluchttoevoer niet gesmeerd / gesmeerd

Luchtdruk (min.) 3 Bar

Luchtdruk (max.) 4 Bar

Binnendiameter 
aansluitslang

6,0 mm

L x H x B ca. 320 x 210 x 50 mm

De KR8PNSE-tang, pneumatisch uitgevoerd, trekt de band aan en 
zorgt voor het sluiten (door een glasvezel versterkte stift in de band te 
schieten) en afknippen van de band. Dit resulteert in een sluiting die 
zeer zwaar belast kan worden.

Hoofdkenmerken
• KR8PNSE, robuuste metalen behuizing
• pneumatisch gereedschap voor het monteren van KR-banden
• om KR-banden aan te trekken, te sluiten en af te snijden
• spankracht kan worden aangepast afhankelijk van de luchtdruk
• voorziening voor een balancer
• reservemesjes separaat leverbaar

Pneumatisch gereedschap voor bundelbanden uit 
de KR-serie

Het pneumatische gereedschap KR8PNSE voor de KR-serie bundelbanden.

KR8PNSE

TYPE Productbeschrijving
Voor 

bundelbanden
Bandbreedte

max. Gewicht Artikelnr.

KR8PNSE KR8PNSE KR8 8,0 1,56 kg 121-00889

SP KR8PNSE replacement blade Reservemes KR8PNSE KR8 - 0,01 kg 122-80032

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.
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Gereedschappen
Gereedschap voor bundelbanden

Hoofdkenmerken
• glasvezelversterkte kunststof behuizing
• ergonomisch ontwerp
• gecontroleerd aanspannen en automatisch vlak afsnijden
• traploze instelling spankracht gecombineerd met tweetraps 

snelverstelling
• reservemesjes separaat leverbaar

Handgereedschap voor metalen bundelbanden 
MBT-serie

MK9SST.

MK9SST tot bandbreedte 16 mm

TYPE Productbeschrijving
Bandbreedte

max.
Bundelband 

dikte Gewicht Artikelnr.

MK9SST MK9SST 16,0 0,5 0,60 kg 110-95000

SP MK9SST replacement blade Reservemes MK9SST - - 0,01 kg 110-95273

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

Persluchttoevoer niet gesmeerd / gesmeerd

Luchtdruk (min.) 3 Bar

Luchtdruk (max.) 6 Bar

Binnendiameter 
aansluitslang

4,0 mm

L x H x B ca. 280 x 200 x 55 mm

Hoofdkenmerken
• unieke prestaties, met name reproduceerbaarheid en accuratesse
• laag onderhoudsinterval
• verbeterde persluchtaansluiting voor sneller aanspannen
• kortere cyclustijd, resulterend in hoge verwerkingssnelheid
• ergonomisch ontwerp
• automatisch uitwerpen van afgesneden bandeinde
• geschikt voor metalen bundelbanden uit de MBT-serie met een 

maximale breedte van 16 mm
• perslucht met een druk tussen 3 en 6 bar
• ring voor montage aan balancer

Pneumatisch verwerkingsgereedschap, kunststof 
behuizing

MK9PSST.

MK9PSST tot bandbreedte 16 mm

TYPE Productbeschrijving
Bandbreedte

max.
Bundelband 

dikte Gewicht Artikelnr.

MK9PSST MK9PSST 16,0 0,5 0,91 kg 110-95350

SP MK9PSST replacement blade Reservemes MK9PSST - - 0,01 kg 110-95307

SP lock cap tensioning knob Verstelbeveiligingskap - - 0,01 kg 110-07200

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

De MK9SST is samengesteld uit heavy duty onderdelen zodat 
optimale prestaties gegarandeerd zijn. Met deze tang zijn MBT-
bundelbanden met en maximale breedte van 16 mm te verwerken. 
Het gereedschap is dan ook geschikt voor gebruik onder de zwaarste 
bedrijfsomstandigheden zoals aan boord van schepen, off-shore, 
delfstofwinning en energieopwekking.

De MK9 Pneumatic Stainless Steel Tool (MK9PSST) is vervaardigd uit 
heavy-duty componenten, zodat de tool optimaal presteert onder zware 
omstandigheden. De tool is ontwikkeld om RVS-bundelbanden uit de 
MBT-serie (Metall Ball Tie Series) met een maximale breedte van 16 mm 
te verwerken.
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Gereedschappen
Gereedschap voor bundelbanden

Hoofdkenmerken
• tweedelig neusstuk om MBT-, MLT- en AMT-banden te kunnen 

verwerken
• grepen kunnen in verschillende posities worden gezet, voor een 

optimale ergonomie
• geïntegreerd afknipmechanisme voorkomt scherpe randen en zorgt 

voor een professionele afwerking
• de perfecte tool om een goede montage van MBT-, MLT- en  

AMT-banden te realiseren

Handgereedschap voor metalen bundelbanden 
MBT-, MLT- en AMT-serie

HDT16.

HDT tot bandbreedte 16 mm

TYPE
Bandbreedte

max.
Bundelband 

dikte Gewicht Artikelnr.

HDT16 16,0 0,8 1,00 kg 110-40000

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

KST-STG200.

TYPE
Bandbreedte

max.
Bundelband 

dikte Gewicht Artikelnr.

KST-STG200 12,3 0,3 0,56 kg 110-09950

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

Het uit RVS vervaardigde gereedschap HDT is bedoeld voor heavy 
duty applicaties in de scheepsbouw, off-shore, zware industrie en 
mass transit. Met deze tool zijn MBT-, MLT- en AMT-banden met een 
maximale bandbreedte van 16 mm op professionele wijze te installeren.

Hoofdkenmerken
• KST-STG200, robuust metalen gereedschap
• spankracht wordt door de bediener bepaald
• bundelband wordt middels hendel aan de kop afgesneden

Handgereedschap voor metalen bundelbanden 
MBT-serie
KST-STG200 tot bandbreedte 12,3 mm

De tang KST-STG200 is een gereedschap om roestvaststalen 
bundelbanden aan te trekken en af te knippen, in bijvoorbeeld de 
scheepsbouw, off-shore, delfstoffenwinning en mass transit. De 
spankracht kan worden ingesteld door de trekker te bedienen. De tool is 
eenvoudig te hanteren met een betrouwbaarder resultaat ten opzichte 
van een handmatige bundeling.
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Gereedschappen
Gereedschap voor bundelbanden

Het handgereedschap MST6 is speciaal ontwikkeld om metalen 
bundelbanden van HellermannTyton uit de serie MST-S te verwerken. 
Door het pons-sluitprincipe wordt de band mechanisch gesloten, het 
bandeinde wordt hiertoe gedeformeerd. Het pons-sluitprincipe zorgt 
voor een betrouwbare bundeling met een uitstekende bestendigheid 
tegen vibratie. De spankracht kan door de gebruiker traploos worden 
ingesteld.

Hoofdkenmerken
• robuust metalen gereedschap
• ergonomisch design
• gecontroleerd aanspannen, fixeren en automatisch afsnijden van 

metalen bundelbanden
• speciaal ontwikkeld voor banden uit de serie MST-S (breedte 5,9 mm)

Applicatievideo: MST-serie

Handgereedschap voor metalen bundelbanden 
serie MST-S

MST6.

MST6 voor bandbreedte 5,9 mm

TYPE Productbeschrijving
Bandbreedte

max.
Bundelband 

dikte Gewicht Artikelnr.

MST6 MST6 5,9 0,3 0,53 kg 110-61000

SP MST6-P29 (Blade) Reservemes MST6 - - 0,01 kg 110-61001

SP MST6-P30 (Punch) Reservepons MST6 - - 0,01 kg 110-61002

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

Het handgereedschap MST9 is speciaal ontwikkeld om metalen 
bundelbanden van HellermannTyton uit de serie MST-M te verwerken. 
Door het pons-sluitprincipe wordt de band mechanisch gesloten, het 
bandeinde wordt hiertoe gedeformeerd. Het pons-sluitprincipe zorgt 
voor een betrouwbare bundeling met een uitstekende bestendigheid 
tegen vibratie. De spankracht kan door de gebruiker traploos worden 
ingesteld.

Hoofdkenmerken
• robuust metalen gereedschap
• ergonomisch design
• gecontroleerd aanspannen, fixeren en automatisch afsnijden van 

metalen bundelbanden
• speciaal ontwikkeld voor banden uit de serie MST-M (breedte 8,9 mm)

Handgereedschap voor metalen bundelbanden 
serie MST-M

MST9.

MST9 tot bandbreedte 8,9 mm

TYPE Productbeschrijving
Bandbreedte

max.
Bundelband 

dikte Gewicht Artikelnr.

MST9 MST9 8,9 0,4 0,54 kg 110-13000

SP MST9-P29 (Blade) Reservemes MST9 - - 0,01 kg 110-13001

SP MST9-P30 (Punch) Reservepons MST9 - - 0,01 kg 110-13002

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.
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Gereedschappen
Gereedschap voor bundelbanden

De MTT4-tool is een lichtgewicht handgereedschap waarmee de  
MLT-serie hersluitbare bundelbanden kunnen worden verwerkt. 
Middels het geïntegreerede rastsysteem wordt de band aangespannen, 
vervolgens wordt de band door het overhalen van een hendel afgesneden.

Hoofdkenmerken
• MTT4, robuust metalen gereedschap
• eenvoudig te bedienen
• spankracht en moment van afsnijden wordt door bediener bepaald

Handgereedschap voor metalen bundelbanden 
MLT-serie

MTT4.

MTT4 tot bandbreedte 12 mm

TYPE
Bandbreedte

max.
Bundelband 

dikte Gewicht Artikelnr.

MTT4 12,0 0,7 0,78 kg 110-04000

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

De THT-tool is ideaal voor gebruikers die slechts incidenteel MBT-
bundelbanden verwerken. Met deze tool zijn MBT-banden gemakkelijk 
met de hand op spanning te brengen. De band wordt niet afgeknipt 
maar achter de sluitkop opgerold.

Hoofdkenmerken
• ergonomisch T-ontwerp met rubberen greep
• geschikt voor MBT-bundelbanden van 4,6 en 7,9 mm breed
• eenvoudig sluitmechanisme: rolt de band snel op zonder af te snijden

Handgereedschap metalen bundelbanden  
MBT-serie

THT.

THT tot bandbreedte 7,9 mm

TYPE
Bandbreedte

max.
Bundelband 

dikte Gewicht Artikelnr.

THT Tool 7,9 1,0 0,15 kg 110-09970

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.
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zie pagina 564

Gereedschap voor kunststof bundelbanden

zie pagina 565

Gereedschap voor snappers

zie pagina 565

zie pagina 568 zie pagina 567 zie pagina 566

Gereedschap voor krimpkous

zie pagina 568

zie pagina 569 zie pagina 571

Gereedschap voor niet-krimpende kous

zie pagina 570

Gereedschap voor gevlochten kous Gereedschap voor markeringen

zie pagina 572 zie pagina 573

Gereedschappen
Productselectie

CUTties MSNP, ASNP ASNP

H5002 H5004 E4500 ShrinkPad 110

NA K, S, SSVA

HSG0 HTC1, HTC2
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Gereedschappen
Gereedschap voor kunststof bundelbanden

CUTties kunnen overal worden ingezet waar kunststof bundelbanden 
zorgvuldig verwijderd moeten kunnen worden, zonder dat het 
te bundelen object wordt beschadigd. Met dit gereedschap 
kunnen bundelbanden op iedere willekeurige bandpositie worden 
doorgesneden. Het maakt hierbij niet uit of de banden zijn aangebracht 
om flexibele bekabeling of leidingwerk of om starre objecten zoals 
buizen. De CUTties zijn dus de ideale oplossing voor applicaties binnen 
de automobielindustrie, luchtvaart, railindustrie, scheepsbouw, medische 
industrie, wit- en bruingoed, kabelconfectie en paneelbouw. De maten 
1 tot en met 5 dekken de bandbreedtes tussen 2,3 en 4,8 mm af.

Hoofdkenmerken
• CUTties, voor het zorgvuldig verwijderen van kunststof bundelbanden
• beschadigt de kabelisolatie niet
• bundelband kan op een willekeurige positie van de band worden 

doorgesneden
• lichte, ergonomische aluminium behuizing
• met één hand te bedienen
• drie types voor bandbreedten van 2,3 tot 4,8 mm
• gekleurde kappen om de gereedschappen van elkaar te 

onderscheiden

Gereedschap voor het lossnijden van kunststof 
bundelbanden

CUTtie, een precisie gereedschap om bundelbanden los te snijden. 

CUTties

1.  CUTtie over de band in de juiste 
positie brengen.

2. lichte druk uitoefenen.

3.  door een druk met de duim het 
snijden activeren.

4.  CUTtie wegnemen, de band is 
doorgesneden.

TYPE Voor bundelbandbreedte Kleur Gewicht Artikelnr.

CUTties-1 2,3 - 2,8 blauw (BU), geel (YE) 0,075 kg 110-05000

CUTties-3 3,3 - 3,8 blauw (BU), groen (GN) 0,085 kg 110-05001

CUTties-5 4,0 - 4,8 blauw (BU), rood (RD) 0,089 kg 110-05002

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.
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Gereedschappen
Gereedschap voor snappers

Snapper Tools

Slangklemgereedschap ASNP24-70 en MSNP1-70.

ASNP2-22 voor Snapper 2 tot 22

ASNP24-70 voor snapper maat 24 tot 70

Slangklemgereedschap ASNP-22.

TYPE Toepassing Gewicht Materiaal Kleur Artikelnr.

MSNP1-70 SNP-serie 1 tot en met 70 0,18 kg metaal (MET), plastic (PL) geel (YE) 191-01700

ASNP2-22 SNP-serie 2 tot en met 22 0,20 kg metaal (MET), plastic (PL) blauw (BU) 191-02220

ASNP24-70 SNP-serie 24 tot 70 0,25 kg metaal (MET), plastic (PL) rood (RD) 191-24700

Technische wijzigingen voorbehouden.

Hoofdkenmerken
• voor het e�ciënt monteren van snappers
• MSNP: praktisch, ideaal voor servicedoeleinden
• ASNP: voor serieproductie. Met instelschroef, ter voorkoming van 

overbelasting van de snapper

Snapper slangklemmen voor leidingen 
en kabelbomen zie pagina 180.

Pneumatisch gereedschap voor 
Snappers is op aanvraag leverbaar. 
Neem contact met op!

MSNP1-70 voor snapper maat 1 tot 70
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Gereedschappen
Gereedschap voor krimpkous

De HellermannTyton ShrinkPad 110 biedt een snel en nauwkeurig 
proces voor het terugkrimpen van dunwandige warmkrimpende 
producten met of zonder lijmlaag. Het krimpproces vindt plaats middels 
een directcontactmethode. De kern van de machine wordt gevormd 
door twee speciale, verwarmde pads die het te krimpen object omhullen 
en de warmte geleiden met een minimum aan warmteverlies. De 
elektrisch verwarmde en pneumatisch gestuurde pads kunnen materiaal 
verwerken met een maximale diameter van 10 mm en een maximale 
lengte van 110 mm.

Hoofdkenmerken
• verwerken middels directcontactmethode met speciale, verwarmde, 

elastische pads
• minimaal warmteverlies door het directe contact met het te  

krimpen object
• reduceert krimptijd
• draagt bij aan procesveiligheid door een temperatuur  

gecontroleerde warmtebron
• te integreren in geautomatiseerde processen
• pads met lange levensduur

Krimpmachine voor warmkrimpende producten

Krimpmachine ShrinkPad 110 - controle unit, krimp/pers unit, aansluitkabel en 
voetpedaal.

ShrinkPad 110

ShrinkPad 110, snel en nauwkeurig 
krimpen.

Elektrische voeding 230 VAC / 50 Hz

Persluchttoevoer niet gesmeerd / gesmeerd

Luchtdruk (max.) 6 Bar

Binnendiameter 
aansluitslang

6,0 mm

Gewicht 12,5 kg

Gebruikstemperatuur +100 °C tot +300 °C

Cyclustijd 0,5 tot 10 seconden

Trekker voetschakelaar

L x H x B
controle unit ca. 205 x 210 x 160 mm, 
krimp-pers unit ca. 140 x 130 x 220 mm, 
pad ca. 110 x 7 x 20 mm

Shrink pads: maximale verwerkingsmaten

TYPE Productbeschrijving
Hoeveelheid

doos Artikelnr.

ShrinkPad 110 Krimpmachine ShrinkPad 110 1 st. 391-30000

Pad for ShrinkPad 110 Reservepads voor ShrinkPad 2 st. 391-30001

Technische wijzigingen voorbehouden.

Set pads.
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Gereedschappen
Gereedschap voor krimpkous

De E4500 startset is ideaal voor gebruik in het veld of als geen 
elektrische voeding binnen handbereik is. De set bestaat uit een 
hetelucht-pistool E4500, gaspatroon P445, reflector nozzle Z2 en Flat 
Nozzle Z3. Het pistool is geschikt voor het verwerken van krimpkous, 
eindkappen, vormstukken en kabelreparatiemanchetten. Het is tevens 
mogelijk om pvc voor het buigen te verwarmen, zachtsolderen van 
koperen leidingen, drogen, ontdooien, verwarmen en verfstrippen.

Hoofdkenmerken
• E4500, snoerloos hetelucht-pistool met speciaal gaspatroon
• geen elektrische voeding noodzakelijk
• geschikt voor buitentoepassing
• speciaal ontwikkeld om krimpkous, eindkappen en vormstukken  

te verwerken
• levering inclusief beschermspiraal, twee nozzles en een gaspatroon
• maakt nauwkeurig werken mogelijk, ook in kleine ruimten
• kan handsfree worden gebruikt door het pistool op de voet  

te plaatsen
• lichtgewicht gereedschap
• gebruiksduur patroon circa 1,5 uur
• met piëzo ontsteking en klepgeregelde temperatuurinstelling

One step to the web!

Gas hetelucht-pistool

E4500 met beschermspiraal. 

E4500

Praktische E4500-set met accessoires. P445 navulling.

TYPE Productbeschrijving Artikelnr.

E4500
Hetelucht-pistool met beschermveer, inclusief gaspatroon,  

reflector mondstuk Z2 en vlak mondstuk Z3
391-90002

P445 P445-navulpatroon (Methyl Acetyleen Propadiene, Butaan, Propaan) 391-90101

Technische wijzigingen voorbehouden.
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Gereedschappen
Gereedschap voor krimpkous

Voor het verwerken van warmkrimpende producten als dunwandige 
krimpkous en vormstukken. 

Hoofdkenmerken
• H5002, lichtgewicht en compact hete lucht-pistool
• traploze, elektronische temperatuurregeling tussen 100 - 600 °C
• afkoeling bij 50 °C
• tweetraps instelling luchthoeveelheid (300 l/min of 500 l/min)

Elektrisch hetelucht-pistool

H5002 – het lichte, handige hetelucht-pistool.

H5002 - handzaam hetelucht-pistool

TYPE Productbeschrijving
Luchtstroom 

l/min Gebruikstemperatuur
Standby 
temp. C° Vermogen

Voedings-
spanning Gewicht Artikelnr.

H5002 H 5002 300 - 500 l/min +100 °C tot +600 °C 50 °C 2.000 W
230 V AC ~ / 
230-240 V

0,9 kg 391-50200

Technische wijzigingen voorbehouden.

TYPE Productbeschrijving
Luchtstroom 

l/min Gebruikstemperatuur
Standby 
temp. C° Vermogen

Voedings-
spanning Gewicht Artikelnr.

H5004 H 5004 150 - 500 l/min +50 °C tot +650 °C 50 °C 2.300 W 230-240V, 50Hz 1,13 kg 391-50400

Technische wijzigingen voorbehouden.

Voor het verwerken van warmkrimpende producten als dunwandige 
krimpkous met of zonder lijmlaag, eindkappen en vormstukken. 

Hoofdkenmerken
• H5004, professioneel hete lucht-pistool
• elektronische temperatuurregeling
• traploze regeling luchthoeveelheid
• LED-indicatie voor nauwkeurige temperatuurindicatie

Elektrisch hetelucht-pistool

H5004 – voor professioneel gebruik.

H5004 - voor professioneel gebruik
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Gereedschappen
Gereedschap voor niet-krimpende kous

Dit gereedschap is bedoeld om allerlei soorten tules eenvoudig en snel 
te monteren. De tules worden over de 3 doornen geschoven en door 
het samendrukken van de tang geopend. Op die manier kunnen de 
tules over de kabel worden getrokken en worden zij door het sluiten 
van de tang op de kabel geplaatst. 

Hoofdkenmerken
• om eenvoudig elastische kous om bekabeling / connectoren aan te 

brengen
• kous glijdt gemakkelijk over de doornen
• grepen van tang samendrukken, over kabel trekken
• grepen sluiten, kous wordt gemakkelijk geplaatst
• gebruik van Hellerine-glijmiddel wordt aanbevolen

Driedoorntangen voor kous en tules

Snelle montage met NA-driedoorntangen.

NA

TYPE Productbeschrijving
Min.

Ø
Max.

Ø
Ø D
max.

Max lengte 
van tule Artikelnr.

NA/01 NA0/1 1,3 1,8 10,5 28 621-10001

NA1K/3 NA1K/3 2,5 5,0 11,0 28 621-10103

NA4/5 NA4/5 7,5 10,0 15,5 50 621-10405

NA8/10 NA8/10 12,0 17,0 25,5 60 621-10810

NA/01 PRONG Reservedoorn NA0/1 1,3 1,8 - 28 621-60001

NA1K/3 PRONG Reservedoorn NA1K/3 2,5 5,0 - 28 621-60103

NA4/5 PRONG Reservedoorn NA4/5 7,5 10,0 - 50 621-60405

NA8/10 PRONG Reservedoorn NA8/10 12,0 17,0 - 60 621-60810

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

Reservedoorn NA0/1

Reservedoorn NA4/5

Reservedoorn NA1K/3

Reservedoorn NA8/10 Driedoorntang; D = max. 
toepassingsdiameter
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Gereedschappen
Gereedschap voor niet-krimpende kous

Deze gereedschappen worden gebruikt om op een gemakkelijke manier 
elastische kous aan te brengen.

Hoofdkenmerken
• geschikt voor het oprekken van kous (voorgesneden lengten) en 

rubber onderdelen
• bestand tegen hoge krachten
• set van 3 2,5 of 5 mm doornen
• extra doornen in maat 8 of 18mm leverbaar

Driedoorntangen voor kous en tules

VA2.5/5.

VA2,5/5 - versterkt

Reservedoorn maat 18

Reservedoorn maat 2,5/5

Reservedoorn maat 8 Driedoorntang; D = max. 
toepassingsdiameter

TYPE Productbeschrijving
Min.

Ø
Max.

Ø
Ø D
max. Artikelnr.

VA2.5/5 VA-2,5/5 COMPLEET 2,5 5,0 26,0 621-00200

VA-2.5/5 PRONG Reservedoorn maat 2,5/5 2,5 5,0 26,0 621-01200

VA2.5/5 PRONG 8 Reservedoorn maat 8 8,0 10,0 28,0 621-02200

VA2.5/5 PRONG 18 Reservedoorn maat 18 18,0 20,0 30,0 621-03200

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.
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Gereedschappen
Gereedschap voor niet-krimpende kous

Deze gereedschappen worden gebruikt om op een gemakkelijke manier 
elastische kous aan te brengen.

Hoofdkenmerken
• voor snel en eenvoudig verwerken van markeringen, tules en kous
• gebruik van Hellerine-glijmiddel wordt aanbevolen
• praktische D-kit, tang met diverse doornen en een klein flesje 

Hellerine

Driedoorntangen voor kous en tules

Snel en nauwkeurig monteren met driedoorntangen.

K, S, SS

Driedoorntang; D = max. 
toepassingsdiameter

TYPE Productbeschrijving
Min.

Ø
Max.

Ø
Ø D
max.

Max lengte 
van tule Artikelnr.

D KIT D-Kit 1,2 11,5 17,0 32 621-80005

K TOOL K-tang 5,0 10,0 17,0 32 621-80007

SS TOOL SS-tang 1,2 2,0 15,0 20 621-80008

S TOOL S-tang 2,5 4,0 15,0 20 621-80009

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.
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Gereedschappen
Gereedschap voor gevlochten kous

De heatcutter HSG0 wordt gebruikt voor het nauwkeurig snijden 
van gevlochten kous. Het snijvlak rafelt niet uit maar smelt tot een 
afgewerkte rand.

Hoofdkenmerken
• licht en robuust
• opwarmen na indrukken van de schakelaar
• snijdt nauwkeurig en na slechts enkele seconden opwarmtijd
• goed zicht op de snijplek door geïntegreerde verlichting
• losse vezels smelten en vloeien in elkaar over
• kous rafelt niet uit

Heatcutter

Uitrafelen bij het doorsnijden van een gevlochten kous kan met de HSG0 worden 
vermeden.

HSG0

TYPE Productbeschrijving Gewicht Kleur Artikelnr.

HSG0 Heatcutter 1,15 kg blauw (BU) 170-99001

HSG0BLADE Reservemes HSG0 0,027 kg metaal (ML) 170-99002

Technische wijzigingen voorbehouden.
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Gereedschappen
Gereedschap voor markeringen

Met de gereedschappen HCT1 en HCT2 kunnen labelhouders op 
lengte worden geknipt. Tevens kunnen de bevestigingsgaten worden 
aangebracht. Voor de types HCR06, HRC18 en HRC24  kan het voorste 
gedeelte van de tang worden gebruikt. Om de labelhouder te monteren 
kunnen bundelbanden uit de T18- en de Q18-serie of spreidnieten 
worden gebruikt.

Hoofdkenmerken
• recht afsnijden van Helafix HCR markeringskous
• nauwkeurig ponsen van gaten bij HCR09 (HTC1) en HCR12 (HCT2)
• geponste HCR09 en HCR 12 te monteren met bundelbanden uit de 

T18- of Q18-serie
• geschikt voor het ponsen van gaten voor spreidnieten in HCR06, 

HCR18 en HCR24
• ponsgatdiameter 2,5 mm
• bevestigen met bundelbanden uit de T18- of Q18-serie of middels 

spreidnieten 

Helafix gereedschap

TYPE
Drager 
breedte

Voor 
grootte

Ø
D Artikelnr.

HCT1 10,0 HCR09 2,5 525-00010

HCT2 13,0 HCR12 2,5 525-00013

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden. 
 

Iedere lengte kan worden gebruikt...,

....snijden en het past!

HCT1 voor drager HCR09

HCT2 voor drager HCR12




