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Tűzoltótömlők
szerelése
Metz BAND-IT
szalagrögzítéssel

Az „A, B, C, D, E” méretjelű tűzoltótömlők
rögzítésének eszközei
BAND-IT SZALAGOK NYOMÓTÖMLŐKHÖZ
Rozsdamentes acél
Kat. sz.
Szélesség
C202

30.5 m/tekercs
Vastagság
Szakító erő

BAND-IT SZALAGOK SZÍVÓTÖMLŐKHÖZ

[mm]

[mm]

[N]

Záró
kat. sz.

6.35

0.51

2225

C252

A zárók 100 db/csomag kerülnek forgalomba.

Rozsdamentes acél
Kat. sz.
Szélesség
C203
C204*

30.5 m/tekercs
Vastagság
Szakító erő
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[N]

Záró
kat. sz.

9.53
12.70

0.63
0.76

4005
6675

C253
C254

* a C001 BAND-IT szerszámmal működtethető
A zárók 100 db/csomag kerülnek forgalomba.

ALKALMAZHATÓ SZERSZÁMOK

C001 BAND-IT szerszám
- beépített feszítő- és vágókar
- hulladékmentes
szalagfelhasználás
- nagy hatékonyság
- több, mint 11 kN húzóerő
- univerzális alkalmazhatóság bármely szakmai
területen 4.76 - 19.05 mm széles szalagokhoz
- szívó- és nyomótömlők BAND-IT szalagos
szereléséhez egyaránt alkalmas

J075 Thriftool szerszám
-

kis méret
alacsony ár
6.35 mm és 9.53 mm széles szalagokhoz
13-as csavarkulccsal feszíthető meg

TS752 Tömlősatu
- megkönnyíti a bilincs felszerelését
B és C méretjelű tömlőkre
- áttétkapoccsal a tömlősatuba valamennyi
tömlő befogható
- 24-es villáskulccsal működtethető

A TS752 Tömlősatu alkalmazása:
1. A tömlősatut asztalhoz (M8-as csavarokkal)
vagy satuba rögzítsük!
2. A piros, pemükorongok lazán legyenek a
menetes tengelyen.
3. A tömlőkapcsot ütközésig toljuk rá a
pemükorongra.
4. A 24-es villáskulccsal addig feszítsük az anyát,
amíg a tömlőkapocs elfordítható a pemükorongon.

ENGEDÉLY:
A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Műszaki Biztonsági Engedélyezési Főosztálya 2001.
március 14-én kelt 615/62-2/2000 számú engedélyében a BAND-IT szalagok tűzoltó nyomótömlők bekötésére való
alkalmazását jóváhagyta.

Tömlőrögzítés technológiája J075 Thriftool szerszámmal
1. A képen látható módon a szalagra fűzzük fel a
zárót.

2. Alakítsunk ki egy kb. 20 cm átmérőjű karikát
a szalagból, dugjuk a szalagvéget újra a

3. Alakítsunk ki egy újabb karikát a szalagból
és az előző ponthoz hasonlóan ismét dugjuk
a szalagvéget a záróba. Ez a dupla befűzés.
Nyomótömlőnél mindig dupla befűzést
alkalmazzunk!

4. A záróból kilépő szalagvégből 2-3 cm-t hajtsunk
vissza.

5. Helyezzük a karikát a tömlőre majd a zárót
fogva kézzel feszítsük meg a bilincset.
6. A zárótól kb. 10 cm-re vágjuk el a szalagot és
a szerszámot fűzzük rá a szalagvégre.

8. Hajtsuk át a szerszámot a zárón, majd visszaengedve a feszítést 15 mm-nél vágjuk el a szalagot,
miközben a szalagvéget tartsuk lenyomva.
A levágott szalagvég éles, sérülést okozhat!
9. A szalagvéget a záróba behajtva kalapáljuk le a
biztosítófüleket. Erre kisméretű (300 g) kalapácsot
használjunk.

7. A hornyolt feszítőtengelyt oldalról toljuk rá a
szalagra és ezt követően villáskulccsal feszítsük meg a bilincset.

TANÚSÍTVA ISO 9001:2000

METZ MŰVEK Kft.
Gyártó és üzleti központ:
3527 Miskolc, Víkendtelep u. 10.
Tel.: 46/506 - 618, Fax: 46/414 - 549
Nyitva: H - Cs: 8 - 16, P: 8 - 14

Budapesti üzlet:
1165 Budapest, Arany J. u. 3.
Tel./Fax: 1/403 - 7611
Nyitva: H - Cs: 8 - 16, P: 8 - 14
e-mail: mail@metz.hu
www.metz.hu

