elektrisk vinsch

– En lättplacerad elvinsch
Rufftaket är en vanlig placering av en vinsch för hantering av fall, uthal och andra
linor, men att manuellt vinscha upp storseglet kan vara slitsamt och är ett jobb för
en eller ibland två personer. Visst vore det skönt att bara trycka på en knapp?
Elvinschar har av regel en motor som sticker ner under däck och där finns troligen
ditt pentry eller akterruff, utrymmen där man vill kunna röra sig fritt.
E40i är en elvinsch med motorn helt integrerad i trumman och endast tre tunna
kablar som kommer ner i ruffen. Det finns därigenom ingenting som kompromissar
med ståhöjden inne i båten.
Vinschen är av Self-tailing modell och kan köras med tre olika hastigheter. Idealiskt
för funktioner som kräver både snabb hantering och precision.

42V borstlös elmotor för
hög verkningsgrad.

Växellåda

Trumma i rostfritt eller aluminium

Tre 6 mm2 kablar

Full ståhöjd under vinschen!
Så här fungerar SMF

E40i kopplas till Seldéns SEL-Bus system som ger signaler till vinschen och en spänningsomvandlare
konverterar båtens 12V/24V till 42V. Detta gör att motorn är liten och kablarna tunna vilket underlättar
eldragning under däck. E40i kan synkroniseras med Seldéns elmotor för rullmaster. Synchronized Main Furling
(SMF) innebär att uthalet sträcks upp successivt när storseglet rullas ut. Allt du gör är att trycka på en knapp.

Art. nr.

E40i

471-540-10

Rostfri

471-540-20

Aluminium

		
TEKNISK
SPECIFIKATION
				
Bas dia, ø mm
Trum dia, ø mm

167
128

Höjd, mm

198

Vikt, kg

Rostfri : 10,7

Linans ingångshöjd, mm

60

Min/max ingångsvinkel

5-10°

Aluminium : 8.8

E40i kan användas för 8-14 mm linor med
en ingångsvinkel på 5-10°.

		
				
Antal hastigheter

3

Hastigheter, meter/minut

Hög: 17
Medel: 11
Låg: 6,5

Linstorlek, ø mm

8-14

Effekt, W

1200

Kabel, mm2

6

Spänning, V

12V/24V omvandlas till 42V

Strömförbrukning, (obelastad), A

12V: 15 A

24V: 7 A

SEL-Bus system och spänningsomvandlare (PSU/Power Supply Unit) beställs separat.
Se ”Order guide 597-283-S, http://www.seldenmast.com/se/technical_info/manuals_for_assembly.html

DINGHIESKEELBOATSYACHTS
master och riggsystem i kolfiber och aluminium för
jollar, kölbåtar och deplacementbåtar.
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