
Maszty typu EXL 
Lekkie maszty teleskopowe dla dużych systemów antenowych 

Opis produktu 

 
“The most important thing we build is trust” 



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

Maszty typu EXL 
Lekkie maszty teleskopowe dla dużych systemów antenowych 
 
 
 
 
 
Lekkie maszty kompozytowe typu EXL 

przeznaczone są do podnoszenia dużych 

i ciężkich systemów antenowych.  

System rozwijania masztu oparty jest  

na wciągarce i taśmach nośnych. 

Zastosowany materiał konstrukcyjny  

to kompozyt włókien szklanych  

i węglowych.   

Maszty EXL dostępne są w trzech 

podstawowych rozmiarach (patrz tabela 

poniżej).  

Rozwijanie wykonywane jest przez obsadę 

składającą się z dwóch lub trzech osób.  

Do tego celu używa się standardowej 

wciągarki ręcznej lub opcjonalnie wciągarki 

elektrycznej.  

Cały maszt może być obracany w pełnym 

zakresie 360 stopni. 

 

Poszczególne sekcje wysuwane są  

jedna po drugiej, a dzięki zastosowaniu 

mechanizmu automatycznego 

blokowania wysuniętej sekcji - możliwe 

jest łatwe i precyzyjne dopasowanie 

kolejnych odciągów i ich zamocowanie. 

Pozwala to na unoszenie cięższych  

i większych systemów antenowych, 

nawet w niesprzyjających warunkach 

pogodowych. 

Projekty standardowe mogą być 

dostosowane do specyficznych potrzeb  

i wymagań użytkownika oraz 

pomalowane na dowolny kolor.  

Maszty można dodatkowo wyposażyć  

w szeroki asortyment zestawów 

mocujących do pojazdów i budynków. 

 

Akcesoria i wyposażenie: 

- młot, mocowania odciągów 

- podstawa masztu i mocowania 

- linki odciągowe i linka pomiarowa 

- wciągarka ręczna lub elektryczna 

- uchwyty mocujące do pojazdów 

- uchwyty mocujące do anten 

- pozycjonery anten 

- torby na wyposażenie 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Model masztu:  EXL141   EXL167   EXL195  

         
Wysokość po rozłożeniu (m) 10 15 18 21 24 30 30 34 50 

Długość transportowa (m) 3,6 4,1 4,6 4,2 4,7 5,5 5,1 5,6 7,6 

Udźwig masztu (kg) 100 80 70 100 80 80 120 80 50 

Powierzchnia wiatrowa anten CxA (m²) 1 0,7 0,5 1,2 1 1 1,2 1 0,5 

Operacyjna prędkość wiatru (m/s) 25 25 25 25 25 25 25 25 25 

Waga masztu (kg) 45 50 55 80 90 100 120 140 190 

Waga akcesoriów (kg) 50 55 60 60 70 90 90 100 190 

 

Wysokość masztu po rozłożeniu (m) 

9 sekcji 

8 sekcji 

7 sekcji 

6 sekcji 

5 sekcji 

4 sekcje 

Długość masztu złożonego (m)

W celu uzyskania szczegółowych informacji 
prosimy o kontakt z dystrybutorem: 
 

Megmar Logistics & Consulting Sp. z o.o. 

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 10 
99-300 Kutno 
Tel +48 24 254-06-52, 53 
Fax +48 24 254-96-02 
e-mail: megmar@megmar.pl 

 
 
 
http://www.megmar.pl 


