
     www.maxwellmarine.com266

www.maxwellmarine.com

RC8

McLAY BOATS’ 690

 de montagem, tal como o redutor auto-alinhador garantem uma   
 colocação óptima do redutor e o motor em quase todas as 
 instalações.

•  Possibilidade de desmontar todas as peças do convés
 utilizando a chave fornecida, e uma chave Allen.

•  A Série RC8 é fabricada em aço inoxidável 316 de qualidade 
 naval para uma durabilidade a longo prazo. O braço de pressão 
 em aço inoxidável e grande resistência está concebido para 
 agarrar com eficácia o cabo/corrente de ligação, conferindo ao 
 RC8 um nível de rendimento sem paralelo.

• Em combinação com uma mola de pré-carga em aço inoxidável, 
 com um amplo diâmetro de cabo e de alta resistência, o braço 
 de pressão exerce sempre a pressão máxima de controlo.

•  O RC8 funciona com a mesma eficácia com os roletes compostos  
 apenas por cadeias para aqueles que desejem um guincho de 
 Baixo Perfil e elegante no seu convés de proa.

• O bocim de amarra do convés pode garantir uma fácil entrada e 
 saída do rolete do cabo/corrente através da caixa da âncora.

            • Possibilidade de desmontar todas as peças do convés 
  utilizando apenas a chave fornecida e uma chave Allen.

                 • Anulação manual utilizando a manivela de 
         emergência fornecida.

   • Um redutor de liga com um banho de 
                                    óleo selado e cablado de qualidade naval 
       anodizado proporciona um impulso de 
        saída de alta eficácia através de uma 
          precisão e uma roda sem fim.

Características e Vantagens

•  `O novo guincho automático de cabo/corrente em aço inoxidável
 RC8-6 está concebido para retirar e soltar sem esforço 6mm /
 7mm de corrente ligada a 12mm de cabo de três elos ou 8 tranças.

•  O RC8-8 maior em aço inoxidável pode ser utilizado com corrente
 de 8 mm (5/16”) com ligação a cabo de 14 mm (9/16”), de três elos
 ou oito tranças.

•  A engenhosamente concebida coroa de cabo/corrente (barbotin) é
 capaz de incorporar uma ampla gama de diferenças de engrenagem
 dentro dos diâmetros de tamanhos de corrente especificados aptos
 para ser utilizados com a Série RC8.

•  Está disponível uma versão do tambor do guincho aerodinâmica,
 de Baixo Perfil e MAX-Grip™ com um tambor cromado a bronze.

•  Uma instalação simples de duas peças poupa tempo e dinheiro e
 permite uma modificação fácil sem ter que desmontar o guincho.

•  O design único de espaçador de tubos permite a sua instalação 
 em quase qualquer espessura de convés e as múltiplas posições 
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ESPECIFICAÇÕES
Modelo  RC8 6/7 mm - 1/4” RC8 8 mm - 5/16”

Arrasto máximo 350 kg  600 kg 
 770 lbs  1320 lbs

Segure estática 1200 kg  1200 kg 
 2640 lbs  2640 lbs

Elo curto de cadeia 6 mm/7 mm  8 mm 
 1/4”  5/16”

Tamanho do Cabo (Nylon)*  12 mm  14 mm - 16 mm 
(recomenda-se 3 cadeias ou 8 tranças)  1/2”  5/8”

Velocidade da Corrente  28 m/min  32 m/min 
(Içar da âncora) 92 ft/min  105 ft/min

Velocidade do Cabo  24 m/min  28 m/min 
(Içar da âncora)  79 ft/min  92 ft/min

Fonte de Alimentação (CC)  12 ou 24 V  12 ou 24 V

Potência do Motor 600 W  1000 W

Peso Líquido 12.5 kg  16.5 kg 
 27.5 lbs  36.3 lbs

* consulte o manual dos proprietários para obter os diferentes tamanhos de cabo.

DIMENSÕES
Ambos Modelos  RC8 6/7 mm - 1/4”  RC8 8 mm - 5/16”

A  210 mm  210 mm 
 8 5/16” 8 5/16”

B1  83 mm  83 mm 
 3 5/16” 3 5/16”

B2 (com Cabrestante) 146 mm  146 mm 
 5 3/4” 5 3/4”

C  156 mm  156 mm 
 6 3/16” 6 3/16”

D  200 mm  208 mm 
 7 7/8” 8 1/4”

E  245 mm  272 mm 
 9 5/8” 10 3/4”

F 383 mm 410 mm 
 15” 16 1/4”

G (Margem padrão do convés) ^ 65 mm  65 mm 
 2 1/2” 2 1/2”

H  40 mm  40 mm 
 1 5/8” 1 5/8”

I  66 mm  66 mm 
 2 5/8” 2 5/8”

J  44 mm  44 mm 
 1 3/4” 1 3/4”
^ disponíveis modelos p/ diferentes dimensões do convés. Contacte o seu revendedor Maxwell.

As Séries RC8 de guinchos automáticas de cabo/corrente 

em aço inoxidável são as introduções mais recentes da 

Maxwell à sua gama de guinchos RC10 de grande êxito.

Importante: os guinchos Maxwell têm que ser utilizados em conjunto com um limitador de  
corrente e/ou um amortecedor de corrente de modo a retitar peso ao guincho quando estiver  
ancourado. Estes também devem ser usados quando a âncora se encontra recolhida. RC8 com redutor e motor

Instalação simples de duas peças

Equipamento Standard necessário 

para controlo de direcção dupla

Disjuntor/corta circuitos 

Painel de controlo remoto içar/baixar

Alavanca de emergência içar/baixar manual

Solenóide de dupla direcção

Opções

Equipamento “AutoAnchor™”

Controlo remoto compacto

Modelo cabrestante

Interruptores de pé

Limitador de corrente ou 

amortecedor de corrente

Os guinchos automáticos de cabo/corrente encontram-se disponíveis com todos os  
componentes necessários para um controlo totalmente automático de dupla direcção  
num pack com um preço competitivo.

Os guinchos automáticos de cabo/corrente Maxwell tipo RC8  são fornecidos 
com solenóide de dupla direcção. Os comutadores e disjuntores/corta circuitos 
têm de ser encomendados separadamente. Ver gráfico da página 292.

Séries Cabo/Corrente Vertical RC8-6 
• RC8-8
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