TL
SPÄNNARE

Ö K A D SÄ K E R H E T M E D AUTO M AT I S K E F T E R S PÄN N I N G

Lastförankring är ett begrepp. Vi uppfann det.

ROBUST
Automatisk efterspänning
Under transport bibehåller den automatiska efterspänningen den
lastsurrning som krävs för optimal säkerhet.
Vikt: 15 kg
Dragkraft: upp till 450 kg

VI LYSSNAR, KONSTRUERAR
OCH TESTAR.

EN LITEN, ROBUST, ENKEL
OCH DRIFTSÄKER SPÄNNARE.

Det ligger i generna hos ExTe att lyssna på idéer och

TL-spännaren är i likhet med föregångaren Grizzly anpas-

synpunkter från åkare, chaufförer och påbyggare. Ofta

sad för montering på insidan av ramen på släp och bil,

ligger de till grund för utveckling av nya produkter med

där den sitter skyddad från yttre påverkan. Spännarens

unika och smarta lösningar. Alla nya produkter genomgår

placering inne i ramen gör att den är lätt att placera på

omfattande tester både i provbänkar och i långvarig

släpet där utrymmet är väl tilltaget. Med ett specialfäste

praktisk användning innan de släpps till marknaden. Allt

går det också enkelt att montera spännaren på bilreden.

för att maximera säkerheten och den funktionella nyttan.

Det gäller även lastbilsreden som minimerats i höjd.
den inte med när bankar förflyttas hydrauliskt.
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Eftersom TL-spännaren sitter fast monterad i ramen följer
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ETT NÄT AV ÅTERFÖRSÄLJARE
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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.
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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 förebyggande
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
425
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.

507

dia 209
425425
312312
248
260
513513

507507

dia 209
dia 209
60
60

248248
260260

ExTe är världens ledande tillverkare och leverantör av timmerbankar och automatiska spännare. I mer
än 100 år har vi utvecklat och levererat produkter för säker lastförankring av timmer på väg och järnväg.

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 mail sales@exte.se

facebook.com/exte.sweden

@exte_sweden

youtube.com/user/ExTeSwe
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SÄKERHET ÄR VÅRT VARUMÄRKE.

