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Właściwości

• Elastyczne opaski kablowe z zaokrąglonymi i gładkimi krawędziami
• Opaska rozpinalna wielokrotnego użytku
• Podwójna główka z zapadkami mocującymi
• Elastyczna konstrukcja zapewnia prawidłowy rozkład nacisku
• Dobre mocowanie nawet w położeniu pionowym: zabezpiecza przed 
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• Nadają się do użycia z ruchomymi elementami i wszędzie tam, gdzie występują
wibracje, na przykład w elektrowniach wiatrowych, maszynach, robotyce, 
ruchomych wężach i rurach

• Doskonale sprawdzają się jako tymczasowe rozwiązania stosowane przy różnego 
rodzaju prezentacjach, w czasie koncertów, w teatrach i na wystawach

• Długi okres eksploatacji w przypadku korzystania wewnątrz budynków
• Nie traci właściwości elastycznych nawet w niskich temperaturach (–20°C)

Normy i dopuszczenia

Zastosowanie

Miękki i giętki materiał nadaje się do stosowania przy wiązaniu i mocowaniu 
delikatnych przewodów, takich jak światłowody.

Seria SOFTFIX nadaje się do następujących sektorów przemysłu

Więcej produktów w tej grupie produktów

Opaski kablowe bez ząbkowania z elastycznego tworzywa TPU > 


Dane podstawowe

GLOBAL PART DESCRIPTION SOFTFIX XXL-TPU-BK

Grupa produktow Opaski kablowe bez ząbkowania z elastycznego tworzywa TPU

Ilość w opakowaniu

Kolor Czarny (BK)

Krótki opis (max 150 znaków) Opaski kablowe rozpinalne 880x28 mm, Czarny

Krótki opis produktu Elastyczność opaski oznacza, że przy zastosowaniu do 
mocowania drzewek nie jest konieczne częste rozpinanie i 
luzowanie pętli, jak w przypadku innych opasek. Opaska będzie 
rozciągała się wraz ze wzrostem drzewa.

Otwieralny zamek Tak

Pozycja pola opisowego bez

Rodzaj SOFTFIX XXL

Rodzina produktow Seria SOFTFIX

Zamek opaski forma drabinkowa

Zawartość pakietu 3 szt.
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Długość (L) 880 mm

Grubość (T) 3.4 mm

Min. wytrzym. na rozciąg. 360 N

Szerokość (W) 28.0 mm

Wiązka ∅ max 240 mm


Materiał i właściwości

Bezhalogenowy Tak

Certyfikaty/Dopuszczenia

Materiał Poliuretan termoplastyczny (TPU)

Materiał niebezpieczny Nie

Palność materiału UL94 HB

Temperatura robocza w °C -40 °C to +85 °C


Logistyka i opakowania


More Information

ETIM 5.0 Key EC000046

ETIM 5.0 Key EC000046

Podobne produkty 

SRT88028 SRT1807 SOFTFIX XS
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