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•  New all-plastic cable tie, with unique, patent pending design
•  Quick and easy to install, no tools required
• Strong, made of Polyamide 6.6, with 133N minimum tensile strength
• Safe, tail breaks off neat and clean, with no sharp edges
• General purpose applications, indoor and outdoor
• UL recognized
• Available in 3 different lengths and 2 colors (white and UV-resistant black)

ULOTKA

Opaska zaciskowa Twist Tail™
Beznarzędziowa

•  Nowa opaska zaciskowa z tworzywa sztucznego o unikalnej konstrukcji, w trakcie 
postępowania o udzielenie patentu

•  Szybkie i łatwe zakładanie, bez użycia narzędzi
•  Wytrzymała, wykonana z poliamidu 6.6,o minimalnej wytrzymałości na rozciąganie 133 N
•  Bezpieczne ukręcanie końcówki opaski, bez odprysków i pozostawiania ostrych krawędzi
•  Do zastosowań ogólnych, w pomieszczeniach i na zewnątrz
•  Spełnia wymagania UL
•  Dostępne w 3 różnych długościach i 2 kolorach (białym i czarnym, odpornym 

na promieniowanie UV)
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Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania 
zmian technicznych bądź modyfikacji treści 
niniejszego dokumentu bez uprzedniego 
powiadamiania. W przypadku zamówień 
obowiązują uzgodnione wcześniej warunki. 
ABB nie ponosi żadnej odpowiedzialności 
za ewentualne błędy lub braki informacji 
w tym dokumencie. 9A
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do niniejszego dokumentu i jego tematyki 
oraz zawartych w nim zdjęć i ilustracji. 
Powielanie, ujawnianie stronom trzecim 
lub wykorzystywanie jego zawartości 
– w całości lub w części – bez uprzedniej 
pisemnej zgody ABB jest zabronione.
Copyright© 2018 ABB
Wszelkie prawa zastrzeżone

Informacje techniczne:
•  Materiał: poliamid 6.6

•  Temperatura maks.: +85°C

•  Kolor: biały lub czarny odporny 
na promieniowanie UV

• Klasa palności: UL 94 V-2

•  Pozostałe właściwości: pozbawione 
fluorowców i silikonu, odporne 
na promieniowanie UV (czarne)

Kod produktu GID Kolor
Długość  

[mm]
Szerokość 

[mm]
Grubość  

[mm]
Maks. średnica wiązki 

[mm]
Liczba sztuk w opakowaniu  

[szt.]
TT-7-30-9-L-EU 7TAG054780R0023 biały 181 4.7 1.4 45 50

TT-7-30-0-L-EU 7TAG054780R0020 czarny 181 4.7 1.4 45 50
TT-11-30-9-L-EU 7TAG054780R0012 biały 282 4.7 1.4 76 50
TT-11-30-0-L-EU 7TAG054780R0009 czarny 282 4.7 1.4 76 50

Opaskazaciskowa Twist Tail™ z poliamidu 6.6
Opaski zaciskowe z tworzywa sztucznego 
– niewymagane użycie narzędzi
Jak to działa? Owiń opaskę zaciskową Twist Tail™ wokół wiązki kabli, wygnij 
pozostałą końcówkę w dwie strony i przekręć! Końcówka odpada natychmiast, 
nie zostawiając żadnych ostrych krawędzi, które mogłyby podrapać dłonie 
lub kable. To aż tak proste.


