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TRYMKLAPY LENCO
trwałe i niezawodne
szybkie w działaniu
Czas reakcji jest istotny w trymowaniu jednostki m.in.:
w zakrętach
posiadają wskazanie położenia
Umożliwia to optyczne stwierdzenie położenia klap ze
stanowiska sterowania
są proste i szybkie w montażu
Co jest istotne zarówno dla klientów indywidualnych jak
i stoczni
Korzystna cena

TRYMKLAPY LENCO
Posiadają szereg funkcji automatycznych
Automatyczne podnoszenie się klap po wyłączeniu
zasilania
Autoregulacja jasności świecenia w zależności od warunków oświetleniowych
Wygodne sterowanie
Możliwość sterowania z dwóch mostków
Możliwość podłączenia do przełączników do
istniejących manetek
Możliwość zautomatyzowania – podnoszenia trymklap przy wysterowaniu przekładni na luz

BUDOWA SIŁOWNIKA LENCO
Nitrylowy O-ring zapewnia
absolutną wodoszczelność

Korpus wykonany z nulonu o
zawartości włókna 50% o
wysokiej wytrzymałości na
uderzenia i działanie
promieniowania
ultrafioletowego

Głowica i korpus
wykonane z PBT
(politereftalanu
butylenu), odporne na
korozję, charakteryzują
się wysoką
wytrzymałością

Mocny, 5-amperowy silnik o wysokim
momencie obrotowym z łatwością
przemieszcza 340,2kg. Dostępny z silnikami
12V lub 24V
Śruba łożyskowa obraca się
swobodnie na 12 łożyskach
kulkowych w krańcowych
położeniach skoku, dzięki czemu
wyeliminowano skomplikowane
wyłączniki krańcowe i sprzęgła

Samoblokująca śruba
kulowa blokuje się w
ustalonym położeniu i nie
pełza
Precyzyjne mosiężne
koła zębate z wkładkami
stalowymi zapewniają
długą żywotność
siłownika

Trzpień ze stali nierdzewnej nie
zgina się nawet przy najbardziej
ekstremalnych obciążeniach
Odporne na korozję korpusy z PBT
wyglądają zawsze jak nowe

Siłownik elektryczny Lenco jest najszybszym i najbardziej niezawodnym siłownikiem dostępnym obecnie na
rynku. Siłownik Lenco jest całkowicie szczelny oraz charakteryzuje się pełną zanurzalnością i bezobsługowością.
Konstrukcja oparta na śrubie kulowej napędzanej silnikiem elektrycznym pozwoliła na wyeliminowanie pełzania
i uzyskanie natychmiastowego wzrostu ciśnienia hydraulicznego, dzięki czemu siłowniki te są niezwykle szybkie
i precyzyjne. Wysoka jakość produktu wytwarzanego przez nowatorską firmę, która nie zamierza spoczywać na
laurach, jest tylko JEDNĄ z przyczyn popularności płyt trymujących wśród klientów na całym świecie.

STANDARDOWE KLAPY TRYMUJĄCE
– Blacha ze stali nierdzewnej
o grubości 2,7 mm
– Standardowe, bezzwłoczne
siłowniki elektryczne
– Zgrzewane punktowo przeguby ze
stali nierdzewnej
– Wysokość poprzecznicy wymagana
do montażu to 38,1 cm
– 3 lata ograniczonej gwarancji
– Dostępne wielkości od 22,86 cm
x 22,86 cm do 30,48 cm x 127 cm
(płyty trymujące o szerokości
116,84 cm i 127 cm są
wyposażone w dwa trzpienie)

PŁYTY TRYMUJĄCE MOCOWANE KRAWĘDZIOWO

– Blacha ze stali nierdzewnej
o grubości 2,7 mm
– Standardowe, bezzwłoczne siłowniki
elektryczne
– Zgrzewane punktowo przeguby ze
stali nierdzewnej
– Wysokość poprzecznicy wymagana
do montażu: 27,94 cm (35,56 cm w
przypadku płyt 22,86 cm x 22,86 cm
i 22,86 cm x 30,48 cm)
– 3-letnia ograniczona gwarancja
– Wielkość od 22,86 cm x 22,86 cm do
30,48 cm x 60,96 cm

PŁYTY DO ŁODZI WYŚCIGOWYCH RT
Waga łodzi (bez silnika):
Długość łodzi
Klapy trymujace
Stopy
Metry
Od
Do
Od
Do Numer kat
14
18
4,27 5,49 TT 9x9 NS
14
18
4,27 5,49 TT 9x9 ENS
16
25
4,88 7,62 TT 9x12 NS
16
22
4,88 6,71 TT 9x12 ENS
22
30
6,71 9,14 TT 9x18 NS
26
30
34
38
42
46
14
17
17
26
26
30
30
34
38
42
46
50

40
50
65
75
85
95
18
30
30
36
36
44
44
54
69
79
89
99

7,92
9,14
10,36
11,58
12,8
14,02
4,27
5,18
5,18
7,92
7,92
9,14
9,14
10,36
11,58
12,8
14,02
15,24

12,19 TT 9x24 NS
15,24 TT 9x30 NS
19,81 TT 9x36 NS
22,86 TT 9x40 NS
25,91 TT 9x46 NS
28,96 TT 9x50 NS
5,49 TT 12x9 ENS
9,14 TT 12x12 NS
9,14 TT 12x12 ENS
10,97 TT 12x18 NS
10,97 TT 12x18 ENS
13,41 TT 12x24 NS
13,41 TT 12x24 ENS
16,46 TT 12x30 NS
21,03 TT 12x30 NS
24,08 TT 12x40 NS
27,13 TT 12x46 NS
30,18 TT 12x50 NS

–

Blacha ze stali nierdzewnej o grubości 2,7 mm

–

Standardowe bezzwłoczne siłowniki elektryczne

–

Płyty powlekane proszkowo na czarno

–

Okucia montażowe siłownika 7,9 mm

–

3 lata ograniczonej gwarancji

–

Dostępne wielkości od 22,86 cm x 22,86 cm do
45,72 cm x 35,56 cm

PŁYTY WYSOKOWYTRZYMAŁE HDNS

– Ekstremalnie wytrzymałe siłowniki
o trzpieniu z litej stali nierdzewnej
– Blacha ze stali nierdzewnej
o grubości 2,7 mm powlekana
proszkowo na kolor czarny
– Przegub ze stali nierdzewnej z płytą
tylną
– Okucia montażowe siłownika ze stali
nierdzewnej 7,9 mm
– Spawany kanał ceownikowy
z regulowanymi otworami
montażowymi
– Wysokość poprzecznicy wymagana
do montażu to tylko 27,94 cm
– 3 lata ograniczonej gwarancji

SUPER WYTRZYMAŁE PŁYTY TRYMUJACE SSNS

–

Ekstremalnie wytrzymałe siłowniki
z okuciami montażowymi z blachy
ze stali nierdzewnej o grubości 3,4
mm

–

Płyty trymujące z blachy ze stali
nierdzewnej o wysokiej
wytrzymałości o grubości 4,5 mm

–

Okucia montażowe i sworzeń
przegubu ze stali nierdzewnej 9,5
mm

–

Dwa trzpienie z superwytrzymałymi
płytami o długości 40,64 cm. Jeden
trzpień dla płyt o długości 30,48 cm

–

Fabrycznie zamontowane płyty
cynkowe 9,52 cm

–

Dostępne szerokości do 121,92 cm

ELEKTRYCZNE PODNOŚNIKI DO POKRYW LENCO

Całkowicie szczelne i zanurzalne
podnośniki do zastosowań
morskich
Trzpień ze stali nierdzewnej
blokowany w dowolnym położeniu
Bezzwłoczna odpowiedź bez
pełzania
Dostępne z trzpieniem o skoku do
76,2 cm
Dostępne wersje 12 V lub 24 V
Maksymalna nośność 340 kg
2 lata gwarancji

Opcjonalne okucie
suwakowe umożliwia
"pełzanie" na długości 12,7
cm w przypadku konieczności
ręcznego podniesienia
pokrywy

ELEKTRYCZNE PODNOŚNIKI DO POKRYW LENCO

PŁYTY CIĄGNIONE LENCO

– Dwa ciągnione silniki
o sile 37,19 kg
montowane na
poprzecznicy
– Wyposażone w pełni
funkcjonalne płyty
trymujące
– Sterowanie naciskiem
umożliwia obrót o 360
stopni na długości
– Sterowanie nożne ze
zmienną prędkością bez
ograniczeń
– Zabezpieczenie
antykawitacyjne i funkcja
łagodnego włączania
– Przeznaczone dla łodzi
o długości do 9,14 m

Idealne rozwiązanie dla wędkarstwa.
Funkcjonują jako standardowe trymklapy a
ponadto podczas wędkowania umożliwiają
bezgłośne podążanie w ślad za rybą

Mariusz Tarnowski

PŁYTY KRAWĘDZIOWE TNT DVNS

Płytka antykawitacyjna
Całkowicie szczelne,
sterowane cyfrowo silniki o
sile uciągu 37,19kg

Montaż standardowy
TNT 9x9 DVNS
TNT 9x12 DVNS
Montaż krawędziowy
TNT 12x12 DVNS

Ochrona anodowa

Blacha ze stali nierdzewnej o
grubości 2,7mm polerowana
elektrolitycznie

Śruba Machete III Pro, w którą
nie wplątują się wodorosty – ma
mniejsze zanurzenie, jest
szybsza i cichsza z nową piastą
stożkową.

RODZAJE MONTAŻU NAPĘDU LENCO DRIVE
– Dwa silniki identyczne jak dla płyt ciągnionych,
bez płyt trymujących
– Wymaga jedynie powierzchni montażowej
10,16 cm x 33,02 cm na poprzecznicy
– Pełne uruchomienie silnika w czasie krótszym
niż 5 sekund za pomocą pojedynczego
wyłącznika

RODZAJE MONTAŻU NAPĘDU LENCO DRIVE

STEROWANIE NOŻNE I BEZPRZEWODOWE NAPĘDAMI - LENCO DRIVE

Bezprzewodowe, przenośne
urządzenie zdalnego sterowania
może współpracować z KAŻDYM
obecnym systemem ciągnionym
Lenco
Odbiornik podłączany
bezpośrednio do przewodu pedału
nożnego
Umożliwia również 360-stopniowy
obrót na długości, podobnie jak
pedał nożny

Sterowanie nożne
umożliwia podążanie
za rybą bez
angażowania rąk

Przyciski pracy
tymczasowej

Pokrętło regulacji
prędkości

Przycisk ciągłości
i tymczasowej pracy

Przycisk pracy w
przód i wstecz

PRZEŁĄCZNIKI DOTYKOWE LENCO

124

123
–

Niezależna, szczelna klawiatura

–

Trwała i odporna grafika
grawerowana laserowo

–

Okablowanie wyłącznika "plug
and play"

–

Dostępne z układem wciągania

–

Podświetlana klawiatura automatycznie oświetla
grafikę podczas użytkowania w nocy

–

Czujnik światłoczuły reguluje natężeniem światła
wskaźnika, aby umożliwić optymalne widzenie w
bezpośrednim świetle słonecznym

–

Wskaźniki LED pokazują położenie płyt na lewej
i prawej burcie

–

Wbudowany układ wciągania płyt do położenia
schowanego po wyłączeniu zasilania

–

Możliwość zasilania 24 V

Komplet Fly Bridge
Do obsługi z mostka

PRZEŁĄCZNIKI DOTYKOWE LENCO

INSTALACJA ELEKTRYCZNA TRYMKLAP LENCO

Porównanie dwóch systemów
Systemy hydrauliczne kontra elektryczne

Czas montażu trymklap LENCO wraz z instalacją jest
o 30min, krótszy niż hydraulicznych
Mniej miejsca na jachcie zajmuje instalacja elektryczna
Siłowniki elektryczne są szybsze, można impulsowo
korygować trym jednostki
Oba systemy można wzajemnie wymieniać
(standardowe mocowania)
Elektryczne trymklapy mogą być wyposażone
w dodatkowy napęd elektryczny pozwalający
bezgłośnie poruszać się na łowiskach za rybą

ANALIZA KOSZTÓW
Systemy hydrauliczne kontra elektryczne
Zestaw LENCO w poniższym porównaniu cenowym zawiera w zestawie
wskaźniki położenia natomiast do Bennetta zostały doliczone tak by oba zestawy
były porównywalne funkcjonalnie
Ceny użyte do analizy są cenami sugerowanymi przez producentów

Porównanie cen zestawów trymkalp
$900,00
$800,00
$700,00
$600,00
$500,00

Wskaźniki położenia
Trymklapy 12x9

$400,00
$300,00
$200,00
$100,00
$0,00
LENCO

BENNET

Producent

ATUTY I ZALETY SYSTEMU ELEKTRYCZNEGO

Systemy elektryczne są szybsze oraz łatwiejsze w instalacji
Ceny obu systemów są porównywalne
Mniej miejsca na jachcie zajmuje rozwiązanie LENCO
Czas montażu systemu elektrycznego jest około 30min krótszy
niż hydraulicznego
Sterowanie elektryczne automatycznie unosi klapy przy
wyłączeniu zasilania (opcjonalnie również przy wrzuceniu biegu
na luz bądź wstecz) – co chroni trymklapy przed uszkodzeniem
Automatyczna zmiana natężenia podświetlenia wskaźników daje
czytelną informację i nie przeszkadza w warunkach nocnych

Kontakt z działem handlowym:
61 279 44 55 lub 512 192 324
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