Maszty typu EXB

“The most important thing we build is trust”

Maszty typu EXB
Lekkie maszty teleskopowe do zastosowań mobilnych

Maszty typu EXB zaprojektowano
do realizacji zadań wysoko mobilnych,
w których priorytetem jest szybkość
działania i minimalne zaangażowanie
załogi. Maszty EXB wyposażono w
automatyczny system rozwijania,
umożliwiający szybkie przygotowanie
do pracy bez konieczności stosowania
odciągów, chyba że jest to wymagane.
Maszty EXB osiągają wysokość do 15
metrów, maksymalne obciążenie wynosi
do 120 kg, w zależności od modelu.
Materiałem konstrukcyjnym jest
kompozyt włókien szklanych i węglowych.

Maszty EXB wyposażone są w system
podwójnych taśm nośnych. Jedna taśma
służy do rozwijania masztu, druga
ubezpiecza poprawną pracę przy silnym
wietrze i dużym pochyleniu.
Ta sprawdzona i efektywna technika
zapewnia też skuteczność działania
w trudnych warunkach środowiskowych,
takich jak piasek czy pył w powietrzu.

Akcesoria i wyposażenie:
- pozycjonery anten
- uchwyty mocujące do pojazdów
- uchwyty mocujące do anten
- opcjonalnie linki odciągowe
- zasilacz-transformator (110–230V)
- interfejs do podłączenia komputera (RS485)

W masztach zastosowano mechanizm
automatycznych blokad kontrolujących
kolejność wysuwania się poszczególnych
sekcji masztu. Wciągarka elektryczna
(WPU) sterowana jest z pulpitu
przenośnego, zasilana prądem stałym
24V lub zmiennym 110–230V.
W przypadku braku zasilania można użyć
wciągarki ręcznej.
Standardowe rozwiązania można w pełni
dostosować do specyfikacji i wymagań,
w tym malowanie na dowolny kolor.

Model EXB269

Wciągarka elektryczna (WPU)

Model EXB333

Przykładowe modele masztów EXB. Maszty o innej wysokości i udźwigu dostępne są na zamówienie.

EXB269

Model masztu:
Wysokość po rozłożeniu (m)

EXB333

6

10

10

15

Długość transportowa (m)

1,2

1,8

1,7

2,4

Udźwig masztu (kg)

50

50

120

120

Powierzchnia wiatrowa anten CxA (m²)

0,5

0,4

0,6

0,3

Operacyjna prędkość wiatru (m/s)

25

25

25

25

Waga masztu (kg)

120

140

160

200
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