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 Prospecte
Unitats Motrius Exclusives per Pilots Automàtics 

per Vaixells governats amb cable
La solució Professional per motors de Cues i Forabords

Solucions Professionals per Vaixells de Cues i forabords

Aquestes  unitats  motrius  reemplacen  o  complementen  els  volants  timoners  de 
govern manual en motores amb govern de cable (“push-pull”). La versió de darrere 
el 'tablier' o lloc de comandament és una solució professional que substitueix la  
roda de govern manual per una combinada de timó manual i unitat de força del  
pilot automàtic. No queda cap unitat de força lletja a la vista entre el volant de  
govern i el taulell o casc.    

Unitat del lloc de govern MDMSW

La unitat motriu d'eix Recte reemplaça les unitats manuals emprades en vaixells 
de govern amb cable push-pull i s'instal len directament darrere del 'tablier' o lloc·  
de comandament. La unitat és directament compatible amb la timonera Morse 290 
però inclou el seu propi joc embellidor i en la majoria de les instal lacions es pot·  
aprofitar el cable i el volant timoner de la timoneria manual existent del vaixell.

Accessoris:
➢ Joc embellidor  de 20 º
➢ Adaptadors pels cables de govern
➢ Joc separadors per a reduir l'espai darrere del 'tablier'
➢ Fre de fricció regulable per a reduir el parell de força sobre el 

govern manual causat per alguns motors forabords.    

Unitat de força reclinable del lloc de govern MDTPW

Aquesta  unitat  motriu reemplaça  a  una  altra  de  reclinable  manual  i  es  munta 
directament al darrere del taulell del lloc de comandament. Aquesta unitat permet 
canviar l'angle en que surt del volant timoner. Utilitza la terminació de Teleflex  
SH91800 o SH91800 o volants manuals reclinables compatibles (no inclòs).

 Accessoris:
➢ Adaptadors pels cables de govern
➢ Jocs de separadors per a reduir l'espai darrere del taulell.

Unitat Remota MDREW

Aquesta unitat es pot muntar en una ubicació segura i empra un cable de govern  
estàndard amb jocs de muntatge específics per motors de cues intrabord/forabord 
que  també  es  coneixen  com  a  unitats  Z  per  ambdós  motors  Volvo  Penta  i 
Mercruiser. També hi ha jocs d'accionadors /adaptadors pels motors forabords.

Unitat Motriu 
o de força  

 Joc accionador 

 Cable 

Per Cues

OC15SUK12B: Motors Mercruiser DHB (des de 1994) i Volvo Gas SX & Diesel SX (des de 1997)
OC15SUK12C: Motors Volvo Diesel DP des de 1994 i Mercruiser Saginaw fins 1993

Per Motors Forabord

OC15SUK15A: Motors forabord Yamaha 115-220
OC15SUK15B: Motors forabord Mercury, Mariner, Suzuki

OC15SUK19: Accionador universal de 217 mm (8,5 polzades) de braç

Cables (cable de govern estàndard tals com Teleflex, Uflex) 

OC15109-6 Cable de 2 metres (6 peus); n'hi han d'altres mides disponibles

Sensors de Posició del Timó (RFB)

Aquests Sensors de Posició del Timó es munten al darrere de qualsevol unitat motriu cosa que simplifica 
la instal lació.·

OC15SUK06A fins H Versions específiques per a tots els fabricants de pilots automàtics corrents
OC15SUK06 Sensor de posició del Timó, RFB, Universal. 

Vegi-les a la web i descarreguis les unitats 
motrius mecàniques amb detall: “Dealer Manual”
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Jocs d'Accionadors 
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