Člen skupiny BPW

HESTAL TENSIONMASTER
Napínák plachty

NAPÍNÁK PLACHTY

HESTAL TensionMaster IV
Pod názvem TensionMaster nabízí Hesterberg
napínák plachty již čtvrté generace. Slouží k
napnutí a uvolnění boční plachty nástaveb typu
Curtainsider.

montážních otvorů. Díky těmto třem variantám není
TensionMaster IV použitelný jen v dodávkách pro
prvovýrobu, ale rovněž jako náhradní díl pro opravy s
možností použití za na trhu obvyklé typy.

TensionMaster IV se dodává v pravém a levém
provedení a každý ve verzi výstupní hřídele se
čtyřhranem, nebo drážkou do kterých se zasune
příslušná napínací tyč plachty. Pro montáž na vozidlo
je možné volit ze tří odlišných verzí provedení

Dalšími předností je zejména ergonomický vzhled,
velmi intuitivní ovládání jednou rukou stejně jako
plynulé napínání a uvolnění boční plachty.

HESTAL TensionMaster IV levé a pravé provedení

HESTAL TensionMaster IV při použití

Přehled variant
Známý rastr montážních otvorů Hestal (Typ H) zůstává
oproti předchozím verzí nezměněn. Některé další
rozměry se však mění a výměna 1:1 je tedy nemožná.
K dispozici jsou také další dva rastry montážních
otvorů ( typ A/T a typ P ). V případě potřeby je možné
získat na vyžádání data v CAD i 3D modely.
Další informace, například technické pokyny nebo krátké instruktážní video naleznete na domovské stránce
HESTAL (www.hestal.de/downloads).

HESTAL TensionMaster IV výkres variant montážních otvorů
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NAPÍNÁK PLACHTY

Přehled dodávaných typů
Název produktu
Produktová řada

Typ napínání

Montážní
umístění
Po směru jízdy
vlevo (L)

Čtyřhran (VK)
Po směru jízdy
vpravo (P)

Hesterberg
TensionMaster IV

Po směru jízdy
vlevo (L)
Drážka (SW)
Po směru jízdy
vpravo (P)

Objednací číslo
Rastr mont.
otvorů

Hesterberg

BPW

H
P

6.141.260.99
6.141.265.99

92.0000.8147
92.0000.8154

A/T

6.141.270.99

92.0000.8173

H

6.141.261.99

92.0000.8148

P

6.141.266.99

92.0000.8155

A/T

6.141.271.99

92.0000.8158

H

6.141.262.99

92.0000.8149

P

6.141.267.99

92.0000.8156

A/T

6.141.272.99

92.0000.8159

H

6.141.263.99

92.0000.8150

P

6.141.268.99

92.0000.8157

A/T

6.141.273.99

92.0000.8160

Povrch

Zinek-Nikl

Přednosti:
›

Intuitivní funkční princip pro bezproblémové ovládání jednou rukou

›

Snadné napnutí pomocí dlouhého ramene páky a optimalizovaného přenosu síly

›

Ergonomická manipulace díky zalomené ruční páce s plastovým krytem

›

Dlouhá životnost a odolnost díky robustní převodovce s vysoce pevnými součástmi

›

Nízké opotřebení díky samomazným plastovým ložiskům

›

Vynikající odolnost proti korozi díky vysoce kvalitní povrchové úpravě zinek-nikl

›

Mnoho variant pro běžné vzory upevňovacích otvorů a typů napínacích tyčí plachet

›

Jednoduchá instalace na vozidlo pomocí dvou šroubů M8

›

Optimální napnutí plachty díky jemně odstupňovanému rychlostnímu převodu

›

Velmi rychlá náhrada v případě opravy

V případě opravy
Díky řadě různých rastrů montážních otvorů lze
TensionMaster IV použít nejen pro prvovýrobu, ale
také jako náhradní díl pro běžné napínáky plachty v
případě opravy.

Montážní návod a návod k použití naleznete na domovské stránce
HESTAL www.hestal.de
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