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Ett av våra viktigaste mål i verksamheten är 
utveckla produkter som bidrar till timmeråkarnas 
lönsamhet. Därför satsar vi ständigt på att 
utveckla nya valmöjligheter för åkarna. Vår 
S-serie utvecklades för att ge utrymme för ännu 
mer virke i varje lass. Både stommar och stakar 
är konstruerade i höghållfast stål och finns i 
prestandastegen 7 och 10 ton. Det mest unika 
med S-bankarna är den stora lastarean.

Stort tillbehörsprogram
De förborrade stommarna gör det enkelt att 
montera flera anpassade tillbehör, som gör 
chaufförens arbete säkrare och mindre slitsamt.

Alla spännare kräver underhåll
Alla spännare, oavsett om de är inbyggda eller 
ej kräver regelbundet underhåll. Det gäller 
samtliga på marknaden förekommande spännare. 

Enkelt att serva vår inbyggda spännare
Alla spännare, oavsett om de är inbyggda eller ej, 
kräver regelbundet underhåll. Det gäller samtliga 
på marknaden förekommande spännare. Den 
inbyggda spännaren i S10i är konstruerad som 
en kompakt modul, som enkelt kan lyftas ut ur 
stommen för att servas.

Stabiliserande fläns
Stommen har en fläns som gör att banken står 
stadigt. Stommen är dessutom förborrad för 
montering av olika tillbehör.

Inbyggd spännare
För ekipage med fler axlar, där det blir trångt 
om utrymmet för banke- eller rammonterade 
spännare har vi byggt in spännaren i stommen. 
Spännaren tillgodoser internationella krav och 
regelverk. 

Inom ramen för vårt unikt breda sortiment erbjuder vi nu en helt 
ny och flexibel 10-tons banke i stål inom S-serien. 
    S10i utgår från de nya behov som skapas av dagens moderna 
transportförutsättningar, nya regelverk och möjliga lastvikter.

Enkelt att serva vår inbyggda spännare
Den inbyggda spännaren i S10 i är konstruerad 
som en kompakt modul, som enkelt kan lyftas
 ut ur stommen för att servas. 

Välj din egen färg och kontakta oss
Stommarna kan lackas i valfri färg (RAL) 
som passar dig och åkeriet. 



07
/2

02
2

INTRESSERAD AV S10i?
Vill du veta mer om S10i är du välkommen att prata med någon av våra säljare. 

Kontakta din säljare via telefon 0651-175 00 eller mail sales@exte.se

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 0651-175 00 eller mail sales@exte.se

Lastförankring är ett begrepp. Vi uppfann det.

facebook.com/exte.sweden

@exte_sweden

youtube.com/user/ExTeSwe

linkedin.com/company/exte


