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Bakgrunn

NTD har i flere tiår konstruert og produsert vinsjer for krevende miljøer og 
applikasjoner. Både med elektrisk og hydraulisk drivning

Med røtter i disse erfaringene har Marine Fabrication nå designet en serie med utstyr 
for små og mellomstore arbeidsbåter.

Om vinsjen

MCW er designet for kontinuerlig bruk hver dag, året rundt.

Med fokus på robust design, lav vekt, arbeidsergonomi, sikkerhet og pålitelig 
funksjonalitet.

Alle bærende strukturer er konstruert av aluminium, trommel støpes.

Drivenheten:
For 2 tonns vinsjen så drives trommelen direkte av 
hydraulikkmotoren uten girkasse i mellom. 

Dette gir en kompakt og lett konstruksjon.

For 3/5 tonns vinsjen består drivenheten av en 
girkasse spesielt utviklet for vinsj/hjuldrift.

Dette gir forutsetninger for å integrere giret i 
trommel å skape en veldig kompakt løsning. 

Giret er også utstyrt med brems som gir en stabil 
posisjon for trommel når denne ikke er i rørelse
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MCW

Regulering:
Alle ventiler er montert i direkte anslutning til 
motoren.

Dette gir mulighet til å montere vinsjen klart i 
fabrikk.

Ved pidestall montasje innebærer dette:
• Enheten bare behøver boltes fast i dekk.
• Koble seg på båtens hydraulikknettverk.
• Driftsettes.

Gjennom å sette 
lastehållingsventilen tett på 
hydraulikkmotoren 
minimeres 
oljekomprimeringen ved økt 
last på trommel. Dette gir 
en mer stabil trommel.

Installasjon:
Både pidestall og 
rekkemontert variant er 
basert på att så lite som 
mulig av hydraulikksystemet 
skal eksponeres for ytre 
miljø under montasje på 
verft.

På begge varianter ligger 
tilkoblingspunkter for både 
el og hydraulikk i bunn av 
enheten.

Ved valg av manuell pedal 
så tilkommer en trykk/dra 
kabel
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Diameter trommel 320 mm
Nominell hastighet 27,5 m/min

Intermittent hastighet 33 m/min
Nominell trekkraft 5 Ton

Intermittent trekkraft 5,4 Ton

Hydraulikktrykk nominell 210 Bar
Hydraulikktrykk intermittent 260 Bar

Oljemengde nominell 75 l/min

Oljemengde intermittent 90 l/min

Tekniske spesifikasjoner

Diameter trommel 320 mm
Nominell hastighet 30 m/min

Intermittent hastighet 36 m/min
Nominell trekkraft 3 Ton

Intermittent trekkraft 3,8Ton

Hydraulikktrykk nominell 210 Bar
Hydraulikktrykk intermittent 260 Bar

Oljemengde nominell 65 l/min
Oljemengde intermittent 80 l/min

Diameter trommel 180 mm
Nominell hastighet 40 m/min

Intermittent hastighet 50 m/min
Nominell trekkraft 2,13 tonn

Intermittent trekkraft 2,4 tonn

Hydraulikktrykk nominell 160 Bar

Hydraulikktrykk intermittent 180 Bar
Oljemengde nominell 60 l/min

Oljemengde intermittent 75 l/min

MCW-2K

MCW-3K

MCW-5K
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Fordeler:

o Enkel rettfram installasjon.

o Ikke behov for å finne plass for andre komponenter om bord og 
passe in imot vinsjen.

• Koble til (P)Trykk, (T)Retur, LS og (D)Drenering fra båtens 
hydraulikksystem

• 24V +/-
• Eventuell elektrisk pedal
Dermed er vinsjen klar for bruk.

o Produkt testes før leveranse
• Trekkraft 
• Hastighet

o Alle bolter, muttere, adapter og rør i syrefast material 316L

o Korrosjonsutsatte material males

o Status overvåking i LED display
o Ulike lys for forskjellig status

o Blått = standby
o Grønt = I operasjon
o Rødt = Nødstopp aktivert
o Nødstopp skal ikke brukes for å inaktivere vinsj

o Rød status må kvitteres som en aktiv handling. Dette er ett 
naturlig ledd i senkning av klemskader

o Kan utstyres med lastindikator i status LED
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Andre produkter fra Marine Fabrication

FKB foldekran

Om kranen

FKB er en foldekran designet og produsert etter EN13001 og BV 526 DT 
regelverk for maritimt bruk
All design gjennomsyres av att kranen skal brukes i marin miljø. 

Tilsammen med den spanske produsenten Toimil tilbyr vi kraner med en høy 
kvalitet.

Egenskaper som kan nevnes er:
• NICH stempelstenger
• Metalliserte ståldeler
• Syrefaste rør og koblinger
• Slanger med forsterket UV beskyttelse
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MRW tauvinsj

Om vinsjen

MRW serien leveres per i dag med 
trekkraft fra 3 til 15 tonn 

Vinsjen leveres med alle komponenter 
for driften av vinsjen integrert i 
strukturen. Alle komponenter er 
innkapslet for å beskyttes mot ytre miljø 
og forenkle rengjøring.
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Andre produkter fra Marine Fabrication

Kraftdistribusjon/overvåkning

Tankkomponenter.
Tegningen over er ett eksempel som viser 
hvordan tankkomponenter bør plasseres ut.

ePTO pumpestasjon

Ventiler for bruk i 
installasjonen

Komponenter som behøves 
for å generere den kraft som 
behøves og ta hånd om oljen.

Overvåkning av systemets 
tilstand.

Systemprosjektering.

Pumper for PTO 
montering

Made in Os, Norway
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Forhandler

Industrivegen 95, 5210 Os, Norway
+(47) 400 06 993 www.marinefabrication.no
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