
Detaljert bruksanvisning om krymping med HELLAs "Heavy Duty"-system

KRYMPING
TRINN FOR TRINN-  
ANVISNING

DEUTSCH DT



Verktøyhåndtak kabelskotang 
Bestillingsnummer: 8PE 863 807-051

Kjeft til ABS-G 
Bestillingsnummer: 8PE 863 807-071

Med det modulære koffertkonseptet til HELLAs "Heavy Duty" verktøysystem er det mulig å oppbevare alt kabelskoverktøy på 
en enkel og oversiktlig måte. Forsiden inneholder en komplett tang (håndtak og kjeft) og opptil 4 andre kjefter. Baksiden har nok 
plass til mange demonteringsverktøy og deres basishåndtak.  
 
"Heavy Duty" verktøykoffert  
Bestillingsnummer: 8PE 863 807-041

"Heavy Duty" verktøykoffert
Eksempel på sammensetning



Kjeft til Deutsch DT 
Bestillingsnummer: 8PE 863 807-061

Verktøyhåndtak demontering 
Bestillingsnummer: 8PE 863 807-301

Demonteringsverktøy ABS-G Bestillingsnummer: 8PE 863 807-361

Demonteringsverktøy SUPERSEAL 1 Bestillingsnummer: 8PE 863 807-351

Demonteringsverktøy Deutsch DT Bestillingsnummer:8PE 863 807-371

Verktøyhodet "SUPERSEAL" har alle fordeler til "Heavy Duty"-systemet. I tillegg har det en 
integrert posisjoneringshjelp på bakside,n som gjør det betydelig lettere å oppnå korrekt plassering 
av kontakten inni verktøyet. Det spesialiserte konstruksjonskonseptet gjør det samtidig mulig 
å gjennomføre en integrert krympe- og isoleringsprosess i ett eneste arbeidstrinn. Dette sparer 
verdifull tid. 

Kjeft til SUPERSEAL 
med integrert posisjoneringshjelp

Kjeft til SUPERSEAL 
Bestillingsnummer: 8PE 863 807-401

PRODUKTOVERSIKT

"Heavy Duty" verktøysystem
Med sin lineære krympeteknologi gir HELLA "Heavy Duty"-verktøysystemet svært god 
bearbeidingspresisjon. I forhold til tradisjonelle tenger som virker radialt, utmerker 
dette konseptet seg med at kraften fordeles jevnt under krympeprosessen. Dette gjør at 
arbeidsresultatet alltid er av jevnt høy kvalitet. Den modulære oppbyggingen av systemet 
muliggjør en fullstendig individuell sammensetning og separat utskiftning av basishåndtak 
og kabelskoinnsatser.



Først avisoleres kabelen i maksimalt 3–5 mm lengde med et 
egnet verktøy ...

... og så legges pluggen inn i tanga kant-i-kant med forsiden. 

Ved å klemme sammen tanga ... ... presses kontakthylsen sammen med kabelen.

... og utvides.
Dette er de nødvendige materialene til fremstilling av en 
DEUTSCH DT-pluggforbindelse.

Verktøyet som trengs til forskriftsmessig arbeid, er en del av 
"HELLA Heavy Duty"-systemet.

Innholdet kan settes sammen etter behov ... 
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Montering av DEUTSCH DT-forbindelse 
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Så fører du den klargjorte kabelen inn gjennom 
gummipakningen på pluggen så den smekker inn hørbart.

Avisoler kablene til huset også, ...

... og før også disse gjennom gummipakningen på huset så de 
smekker inn hørbart.

... press kontaktstiftene sammen med kabelen, 

Forsikre deg om at kabelen og kontaktstiften er presset ordentlig sammen.

TRINN FOR TRINN-ANVISNING 
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Pluggforbindelsen som er opprettet på denne måten, er nå støv- og vanntett.
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For å gjøre ferdig pluggforbindelsen må du nå bare sette inn 
sekundærsikringen i plugg og hus.

 Når sekundærsikringen settes inn i huset, anbefaler vi å bruke 
en spisstang.

TRINN FOR TRINN-ANVISNING 
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For å demontere en DT-pluggforbindelse skal du bruke 
det tilsvarende demonteringsverktøyet som også finnes i 
sortimentet.

Sett først verktøyet an mot utsparingen i sekundærsikringen og 
lirk den av pluggen.

Først må sekundærsikringen i huset fjernes for å kunne demontere pluggforbindelsen. Deretter kan du ved å løsne festehakene i 
pluggen eller huset trekke kablene ut bakover.

Demontering av DEUTSCH DT-forbindelse

Skann QR-koden og se veiledningen  
som video: 

1 2

3



Se veiledningen om krymping av DEUTSCH DT-forbindelser 
som video her:
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