
Aero Model: WTB

Tentec®

W pełni świadomi trudności związanych 
z napinaniem łopatki turbiny wiatrowej, nowy 
model Tentec Aero WTB to zestaw narzędzi 
napinających śruby hydrauliczne zaprojek-
towany, by pasował do większości aplikacji 
śrub turbin wiatrowych.  Wszystkie narzędzia 
napinające WTB mają zdolność do osiągania 
określonych obciążeń maksymalnych, 
zgodnie z ISO 898-1:1999 i ASTM A490M dla 
śrub o klasie 10,9. Napinacze o takich 
cechach zostały zaprojektowane z myślą 
szybkiego napinania, bezpieczną, niezawod-
ną i trwałą metodą napinając jednocześnie 
wiele śrub.

Ruch obrotowy o 360 stopni zapewnia 
ustawienie prze-wodów tak, jak 

chcesz.

Nakrętka przekładniowa Rundown 
pozwala na szybkie osadzenie 

nakrętki sześciokątnej.

Główne aplikacje w turbinach wiatrowych:

Tylne łożysko główne

Rama Nacelle

Łożyska odchylające

łopata do łożyska

główne łożysko przednie

pośrednie wieże śrubowe

Ruch obrotowy zapewnia wszechstronność

Ze względu na bardzo ograniczoną ilość dostępnego miejsca 
w wielu przegrodach śrub łopatki oraz by wspomóc w 
miejscach, gdzie wiele napinaczy jest połączonych ze sobą, 
każdy napinacz Aero WTB ma możliwość obrotu łączenia o 
360 stopni.

Nakrętka przekładniowa typu Rundown

Zastosowanie tego mechanizmu pozwala na bardzo szybkie i 
trwałe osadzenie sześciokątnej nakrętki podczas procedury 
napinania. Powszechny klucz ręczny ½” może zostać do 
użyty do szybkiego osadzenia przy wymaganym momencie 
30Nm (Max).



Ponownie do zwiększenia prędkości, 
wszystkie napinacze Aero WTB są 
wyposażone w urządzenie sprężynowe, 
które automatycznie uruchamia napęd 
gniazda napinacza z nakrętką sześciokąt-
ną. Ta operacja jest bardzo prosta dla 
operatora i nie traci czasu dopasowując 
napinacz z nakrętką. 

Nakrętka Snap-Down

WTB - specyfikacja techniczna Maksymalne obciążenie ciśnieniowe: 1350 bar

Maksymalne obciążenie ciśnieniowe: 1350 barSpecyfikacja techniczna niskowymiarowego WTB

W sercu wszystkich narzędzi napinających 
Aero WTB jest ściągacz. Wyprodukowany z 
wysokiej jakości materiału lotniczego 
oraz starannie zaprojektowany, by dać 
taką trwałość jaka maksymalnie jest 
możliwa. Wszystko napinacze Aero WTB 
posiadają urządzenie, które zapewnia 
bezpieczeństwo w razie mało prawdop-
odobnej awarii.

Ściągacz High Life

Tentec posiada wieloletnie doświadczen-
ie w projektowaniu specjalnych narzędzi 
napinających śruby na zamówienie, w 
przypadkach, gdy standardowe nie są 
odpowiednie. Prosimy o kontakt z Tentec 
w celu uzyskania informacji.

Specjalnie zaprojektowane narzędzia

Tentec posiada wieloletnie doświadczen-
ie w projektowaniu specjalnych narzędzi 
napinających śruby na zamówienie, w 
przypadkach, gdy standardowe nie są 
odpowiednie. Prosimy o kontakt z Tentec 
w celu uzyskania informacji.

Opcjonalny licznik obrotów
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Min Max mm kN lbs mm2 ln2 mm mm mm kg

WTB30 M30 59 69 8 465.38 104622 3447.21 5.343 72 205 64 6.16

WTB33 M33 64 73 10 575.80 129444 4265.09 6.611 79 217.5 71 7.24

WTB36 M36 71 81 10 678.26 152478 5024.05 7.787 84.5 229.5 77 8.75

WTB39 M39 76 86 10 810.58 182225 6004.20 9.307 92 263 83 11.12

WTB42 M42 83 93 10 929.67 208999 6886.37 10.674 97 262.5 95 12.75

WTB45 M45 88 98 10 1079.48 242682 7996.12 12.394 105 275.5 94.5 15.86

WTB48 M48 94 104 10 1221.57 274620 9048.67 14.025 111 286.5 100.5 17.84

WTB56 M56 110 120 10 1686.19 379070 12490.29 19.359 132 314 115 26.5

WTB64 M64 124 134 10 2221.00 499300 16461.30 25.515 150 352 124 35
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WTBLH36 M36 71 91 10 678.14 152452 5023.4 7.79 123 167.5 - 9.97

WTBLH42 M42 83 103 10 930.15 209106 6889.96 10.68 142.5 181.3 - 13.94
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Ponownie, aby zwiększyć szybkość pracy 
wszystkie  narzędzia Aero WTB są 
wyposażone w mechanizm sprężynowy, 
który automatycznie ustawia resetuje 
napinacz, gdy ciśnienie zostaje zwolnion-
e. Napinacz wtedy jest automatycznie 
gotowy do napięcia kolejnej śruby, nie jest 
wymagana interwencja operatora.

Automatyczne przestawienie napinacza

Narzędzia Aero WTB posiadają wycięty 
profil u podstawy, by zapewnić dopasowa-
nie do jak największej ilości aplikacji. 
Wycięta przestrzeń w profilu podstawy 
daje elastyczność pozwalającą na wiele 
różnych zastosowań. 

Najlepsze dopasowanie

szybka dostawa,
lokalne magazyny

wsparcie na miejscu

szkolenie na miejscu

pomoc techniczna

proste utrzymywanie
narzędzi


