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Lastförankring är ett begrepp. Vi uppfann det.
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INNOVATION OCH 
DESIGN GER 

NYA MÖJLIGHETER
Lönsammare transporter med marknadens 
lättaste aluminiumbankar
Den nya A-serien är lättare än sina föregångare. 
Genom att kombinera de olika A-bankarna 
utifrån dina transportförutsättningar kan 
du öka nyttolasterna. Det betyder 
bättre lönsamhet.

Helt i aluminium
Stommar, stakar och fästen tillver-
kas helt i aluminium, och är 
anpassade till krävande nordiska 
förhållanden.

Funktionell design.
Designen framhäver A-seriens låga vikt. 
Den specialbehandlade ytan gör att bankarna 
är lätta att hålla rena och ger ett tilltalande 
intryck över lång tid.

Stabiliserande fläns
Stommen har konstruerats med en fläns som 
gör att banken står stadigt. Flänsen är dessutom 
förborrad för montering av olika tillbehör som 
t.ex. spännare.

Monteras enkelt med 
bultförband
Smarta tekniska lösningar 
och förborrade stommar 
och stakar gör att ingen 
svetsning behövs. Lätt 
att montera på olika
 rambredder.

Anpassade för dina 
transportbehov
Har du rätt kombination av 
de nya A-bankarna kan du 
vinna upp till 220 kg jämfört 
med föregångaren och där-
med få ett betydande bidrag 
till lönsamheten.



Det ligger i generna hos ExTe att lyssna på idéer och 

synpunkter från åkare, chaufförer och påbyggare. Ofta 

ligger de till grund för utveckling av nya produkter med 

unika och smarta lösningar. Alla nya produkter genomgår 

omfattande tester både i provbänkar och i långvarig 

praktisk användning innan de släpps till marknaden. Allt 

för att maximera säkerheten och den funktionella nyttan.

VI LYSSNAR, KONSTRUERAR 
OCH TESTAR.
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Till den nya A-serien har nya stakar utvecklats. 

Konstruktionen är både lättare och starkare. 

Samma stakar passar nu både till A- och D-se-

rierna. Det gäller även Teleskopstakar.

Stakarna finns för olika lasthöjder.

Stakar till den äldre A-serien kommer att finnas 

kvar som reservdelar.

A-SERIENS NYA STAKAR
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Centrering av stommen
Stommen läggs upp och ner och urtaget i 
stommen förenklar centreringen av fästet.

Enkel montering 
Monteringsplattor och låsklackar fixeras. 
Stommen läggs på ramen och låses fast 
med underbygel under ramens fläns. 
Rostfria stift låser stommen i sidled.

Flera olika fästen
Det finns ett flertal olika fästen, till exempel 
klämfästen, friktionsfästen och rullfästen 
som gör monteringen flexibel och rationell. 
Förmonterade fästen från fabrik finns som 
alternativ.

GENOMTÄNKT I MINSTA DETALJ. 



Smart låsning av stakar
Stakarna låses fast med kilformade 
låselement, som är behandlade med 
en lågfriktionskomponent. I kombination 
med ExTes modulsystem går det därför 
snabbt och enkelt att både montera 
och byta stakar.

Förberedd för tillbehör
Stommarnas flänsar är förborrade för 
enkel montering av tillbehör, till exempel 
TU-spännare. Förborrningen är lika på 
båda sidor av stommarna och möjliggör 
flexibel montering . 

Detaljer för bättre funktion 
Botten på bankarnas hylsor är fasade för 
att underlätta montering av luftslangar för 
TU-spännare. 
Viss fasning har även gjorts för att kätting 
och band skall löpa ännu smidigare.



TEKNISKT NYTÄNKANDE SOM FÖRENKLAR 
OCH RATIONALISERAR.

KROKEN 
hjälper dig att enkelt lyfta kätting/band.

KRANSKYDD 
Minskar allvarliga skador på kran och banke.

KÄTTINGHÄNGARE
för stakemontering.

Kroken är utformad för att lätt kunna lyftas upp 
med gripen. Både krok och hållare är tillverkade 
i hållbart specialgummi. Hållaren är enkel att 
montera på staken, och konstruktionen gör att 
kroken sitter stadigt även under körning. Kroken 
är en lösning som är snäll mot kroppen och 
ökar säkerheten samt gör surrningen snabbare.

Vid tomkörning läggs kranen på en banke. 
Både banke och kranarm slits och far illa 
under körning. Kranskyddets utformning med 
en kraftig gummibalk monterad på banken, tar 
upp stötar och vibrationer och skyddar därmed 
mot skador.

Häng snabbt och enkelt upp kättingen på staken. 
För höger- eller vänstermontering. Eftersom 
hålbilden är densamma kan den monteras 
tillsammans med krokhållare i förborrade hål.

Stort tillbehörsprogram. De förborrade stommarna gör det enkelt 
att montera flera anpassade tillbehör, som gör chaufförens arbete säkra-
re och mindre slitsamt. Här ger vi några exempel. På vår hemsida hittar 
du vårt kompletta tillbehörsprogram.



TU-SPÄNNARE
automatisk, kompakt, flexibel.

På virkesekipage monteras TU-spännaren på 
banke eller ram. Den symmetriska utformningen 
(höger/vänster) gör att man kan montera såväl 
trumma som frikopplingsspak på endera sidan 
beroende på vad som passar bäst. TU-spännaren 
har utvecklats för att säkra last vid alla tunga trans-
porter oavsett om det är virke eller annat gods. 

FJÄRRSTYRD LASTSÄKRING
för TU-spännare.

Fjärrkontrollen styr en central enhet monterad i 
ramen, och löser ut, startar och stoppar spän-
narna samt rullar upp slingen. Fjärrstyrningen 
gör hanteringen snabb och smidig. Framför allt 
ökar säkerheten för chauffören som inte behö-
ver stå i direkt närhet till lasset.   
Fortfarande finns vajerutlösare kvar som kom-
plement på ekipaget.

TL-SPÄNNARE
liten, robust, enkel och driftsäker.

TL-spännaren är i likhet med föregångaren 
Grizzly anpassad för montering på insidan av 
ramen på släp och bil, där den sitter skyddad 
från yttre påverkan. Spännarens placering inne 
i ramen gör att den är lätt att placera på släpet 
där utrymmet är väl tilltaget. Med ett specialfäs-
te går det också enkelt att montera spännaren 
på bilreden. Det gäller även lastbilsreden som 
minimerats i höjd.
Eftersom TL-spännaren sitter fast monterad i 
ramen följer den inte med när bankar förflyttas 
hydrauliskt.
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A5
ETT NÄT AV ÅTERFÖRSÄLJARE
ExTe har ett väl utvecklat nät av återförsäljare över hela världen. I första hand är 
det till dessa som åkare ska vända sig. De flesta återförsäljare är kvalificerade 
påbyggare och serviceverkstäder i åkarnas närhet. Där lagerförs de vanligaste 
produkterna och reservdelarna. Men självfallet går det bra att ta direktkontakt 
med ExTes säljare. 

TEKNISK SUPPORT
ExTes Tekniska support arbetar över hela världen och ska vara tillgänglig för åkare, 
påbyggare och serviceverkstäder. Om problem uppstår löses de oftast direkt på 
telefon. En viktig funktion för Teknisk support är att genomföra planerad och före-
byggande besiktningsverksamhet hos åkare. Teknisk support medverkar dessutom 
när påbyggare för första gången monterar en ExTe-produkt samt utbildar montörer 
och lagerpersonal. 

EGNA PATENT
“Lastförankring är ett begrepp. Vi uppfann det.” Och vi har fortsatt att uppfinna 
lösningar som förbättrar säkerheten och kvalitén för åkare sedan 1898. ExTe har 
idag många unika och patenterade lösningar. ExTes patentsymbol visar att det är 
något unikt som bara finns hos ExTe. Att ExTe har något som ingen annan har.
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A5
A5 - Timmerbanke. 
Maxbelastning per banke: 5 ton.
-11 kg jämfört med tidigare version.

Till bankarna finns fasta 
stakar med varierande 
lasthöjder samt telesko-
perande stakar.

A7
A7 - Timmerbanke. 
Maxbelastning per banke: 7 ton. 
-12 kg jämfört med tidigare version.

A10
A10 - Timmerbanke. 
Maxbelastning per banke: 10 ton.
Samma vikt men ännu starkare.
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facebook.com/exte.sweden

MER INFORMATION: 
På vår hemsida www.exte.se finns mer teknisk information och monteringsanvisningar 

för våra timmerbankar och spännare. Ladda ner från hemsidan eller beställ på
telefon +46 (0)651-175 00 eller e-mail sales@exte.se

@exte_sweden

youtube.com/user/ExTeSwe
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SÄKERHET ÄR VÅRT VARUMÄRKE.
ExTe är världens ledande tillverkare och leverantör av timmerbankar och automatiska spännare. I mer 
än 120 år har vi utvecklat och levererat produkter för säker lastförankring av timmer på väg och järnväg.


