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Türbin Temeli Montaj Saplama Gerdirmeleri
SERIES :      Foundation Bolt Tensioners

 › Maksimum çalışma basıncı 1500 bardır
 › Rüzgâr türbini temel saplamaları için tasarlanmıştır
 › Dar alanda çalışmak için optimum ölçülerde üretilir
 › Saplama ölçüsü ve diş özelliğine göre özel imalat
 › Yay geri dönüşlü, 1500 bar gelişmiş hidrolik sistem
 › Piston strok aşımını önleyen gösterge ve emniyet valfi
 › İngiltere'de üretilir, basınç test sertifikası ile sunulur
 › Türkiye'de garanti, yedek parça ve servis altyapısı

 › 1500 bar maximum working pressure
 › Designed for wind turbine base foundation bolts
 › Optimum dimensions for narrow spaces
 › Manufacturing according to stud and thread size
 › Spring return, 1500 bar advanced hydraulic system
 › Max. stroke indicator and Over-stroke protection
 › Made in Britain, supplied with pressure test certificate
 › Spare parts, repair and maintenance services available in Turkey

TWIST GRIP / OPSİYONEL AKSESUAR

Kolay kullanım ve konumlandırma için hidrolik bağlantı üzerine entegre edilmiş 
dayanıklı tutamak, hortumu ve giriş bağlantısını gereksiz yükten korur.  
Operatöre ekstra bir güvenlik katmanı sağlar.

RÜZGAR TÜRBİNİ TEMEL BAĞLANTISI İÇİN SAPLAMA GERDİRMELER 

 serisi saplama gerdirmeler, rüzgar türbini temel cıvatalarının 
montajında özel gereksinimleri karşılamak için tasarlanmıştır. Bu 
ekipmanlar yüksek gergi yükü, dar alan uygulamaları ve özellikle rüzgar 
türbini temel cıvata bağlantılarında uzun saplama boyları için uygun, 
çok yönlü ve güvenli saplama gerdirmelerdir. 

Rüzgar türbinlerinde kullanım için optimize edilmişlerdir, uzun ömürlü, 
az bakım gerektiren kullanım için tasarlanmıştır. Tekli veya çoklu grup 
halinde kullanım için uygundur.  

Yalnızca rüzgar türbinleri için değil, dar alanlardaki saplama gerdirme 
işlemi için de ideal çözüm sunar.

LİDERLERİN TERCİHİ 

 serisi hidrolik saplama 
gerdirmeler;

GE, Siemens, Vestas, Gamesa, 
Nordex, Suzlon gibi sektörün 
önde gelen rüzgar türbini 
imalatçılarının tercihidir. Saha, 
uygulama ve imalat deneyimi 
ile geliştirilen bu ekipmanlar 
rüzgar sektörü için idealdir.

ÖZEL İMALAT İLE TAM ÇÖZÜM

 serisi farklı diş ölçüleri 
için de çözüm sunmaktadır. 

Standart metrik ve inç ölçülü 
saplamaların yanı sıra;

Williams, Dyson, Dywidag
Macalloy, Fatbar, UN
ölçüleri için de çözüm sunar.

Çok dar bölgeler için yeni eliptik piston tasarımı.
New elliptical piston design for extra clearance.

Base  serisi saplama gerdirmeler ARMOURMAX ile korunur. 
Korozyona ve aşınmaya karşı üstün koruma sağlar. Diğer yüzey kaplama yöntemlerinden daha dayanıklıdır.


