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Één persoon kan de Tensor 
bedienen zonder bijkomende 

hulpmiddelen of toestellen

Het intern veersysteem zorgt voor 
het veilig neerleggen van de mast. 

U blokkeert de mast om veilig 
werken uit te voeren

De Tensor combineert de goede 
eigenschappen van aluminium 
met een enorm gebruiksgemak

Wenst u meer informatie?
Contacteer ons !

Declercq nv
Zwaanhofweg 11 - 8900 Ieper - België
E    info@declercq.be
T   +32 (0)57 21 87 50

       MAKKELIJK VEILIG UNIEK

Declercq nv is partner van ALC - Aluminium Lighting Company

Steeds op zoek naar iets vernieuwends?

Heeft u een project waarover u ons 
wenst te spreken?
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Waarom een kantelbare mast?

MOEILIJK BEREIKBARE PLAATSEN
Sommige locaties zijn niet, of moeilijk bereik-
baar om een mast te installeren of werken uit te  
voeren.  Een lichtgewicht aluminium mast  
vervoert u eenvoudig naar de juiste locatie.

Vaak is het gebruik van hoogtewerkers op een  
bepaalde locatie ook verboden en is de mast  
kantelen de enige optie.

KOSTENBESPARING
U hoeft geen bijkomend materiaal te voorzien 
voor de installatie en het onderhoud van uw mast 
met armatuur of camera.

De werkzaamheden lopen ook een stuk sneller 
en efficienter waardoor u heel wat kosten kan  
besparen.

VEILIGHEID
Het intern veersysteem zorgt ervoor dat u de 
mast veilig en geleidelijk kan kantelen zonder uw  
veiligheid in het gedrang te brengen. 

U loopt minder risicio om uw mast, armatuur of 
camera te beschadigen.

AL HET GOEDE VAN ALUMINIUM
Duurzaam, licht, corrosiebestendig en 
milieuvriendelijk. 

De Tensor combineert alle voordelen van 
aluminium met een enorm gebruiksgemak.

HOE WERKT HET?
In de aluminium mast zit een scharnierpunt verwerkt. U opent het 
systeem met de bijgeleverde sleutel.  Daarna kantelt u de mast met 
één hand en zonder hulpmiddelen.

De interne veer laat toe de mast zeer geleidelijk te kantelen tot op 
werkhoogte.  Om veilig te werken kan u het kantelsysteem blok-
keren tijdens het uitvoeren van het onderhoud. 

Nadien duwt u zonder enige inspanning de mast terug rechtop en 
sluit u het scharnierpunt. 


