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BEIER™ Match Maker
Informacja serwisowa: Kabel do wkrętarki Atlas Copco serii Tensor ST: 
4220 2636 XX / 4220 2757 XX / 4220 3891 XX / 4220 3772 XX

MATCH MAKER – adapter stosowany w celu uzyskania korzystnej cenowo naprawy oryginalnego 
kabla BEIER™ High End lub kabla na wymianę BEIER™ High Performance, przeznaczonego do 
wkrętarek ręcznych z serii Tensor ST. 
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Zastosowanie:
W przypadku uz·ycia adaptera 
BEIER™ Match Maker klienci 
moga ̨wykorzystywać 
naprawione kable wytwarzane 
przez producenta sprzętu 
oryginalnego oraz kable na 
wymianę BEIER™ High 
Performance.

Demontaz· płytki drukowanej:
Podczas pierwszej naprawy lub złomowania kabli 
OEM, oryginalne płytki drukowane zostaja ̨ 
wyjęte z wtyczek, po stronie układu 
sterowania.

Integracja płytki drukowanej:
Wyjęta płytka drukowana 
umieszczona zostaje w adapterze 
MATCH MAKER firmy BEIER™.

Informacje ogólne
Firma Atlas Copco w serii produkowanych wkrętarek serii Tensor ST wykorzystuje własnej 
produkcji kable zasilajac̨e wyposaz·one w płytki drukowane, które sa ̨sprawdzane przez 
układ sterujac̨y. Wprowadzenie obwodu drukowanego przez producenta sprzętu oryginalnego, 
miało na celu próbę uniemoz·liwienia zastosowania kabla zamiennego produkcji BEIER, 
będac̨ego lepszym pod względem jakościowym. Jednakz·e nasza firma BEIER nie byłaby 
liderem technologicznym w dziedzinie kabli zamiennych gdyby nie była w stanie zaproponować 
klientowi jakiegoś rozwiaz̨ania.

Ze względów technicznych, w celu zapewnienia wysokiej jakości (przeprowadzenia testu 
wysokonapięciowego), płytkę drukowana ̨nalez·y w sposób trwały odłac̨zyć od kabla producenta 
sprzętu oryginalnego. Aby umoz·liwić klientom zastosowanie naprawionych kabli OEM lub 
wysokojakościowych kabli zamiennych BEIER, umieściliśmy wspomniana ̨oryginalna ̨płytkę 
drukowana ̨w adapterze BEIER™ Match Maker naszej produkcji.

Adapter BEIER™ Match Maker jest produktem czysto serwisowym, który dzięki zastosowaniu 
naszych produktów, umoz·liwia klientom w prosty sposób zaoszczędzenie wielu kosztów.

Koncepcja dostawy wyglad̨a następujac̨o:
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Adapter MATCH MAKER – uzasadnienie zastosowania
Na podstawie naszego długoletniego doświadczenia wynikajac̨ego z pracy w branz·y oraz z uwagi 
na wymagania jakościowe, świadomie opowiadamy się przeciwko płytce drukowanej mocowanej 
do kabla zasilajac̨ego i decydujemy się na zastosowanie rozwiaz̨ania wykorzystujac̨ego adapter 
poniewaz·:
Chcac̨ zagwarantować najwyz·sza ̨jakość, wszystkie kable nowe i naprawione podlegaja ̨w 
naszym zakładzie testowi wysokonapięciowemu o zdefiniowanych parametrach. W czasie 
takiego testu wysokonapięciowego, płytka drukowana przymocowana do kabla zasilajac̨ego 
ulega zniszczeniu. Przeprowadzajac̨ odwrotne rozumowanie, musimy wyjść z załoz·enia, z·e 
kable do wkrętarek wytwarzane przez producenta sprzętu oryginalnego nie były sprawdzane 
za pomoca ̨testu wysokonapięciowego. Ze względów jakościowych uwaz·amy takie postępowanie 
za mocno wat̨pliwe. 

Adapter MATCH MAKER – produkcja
W naszym adapterze MATCH MAKER wykorzystujemy wyłac̨znie oryginalna ̨płytkę drukowana,̨ 
pochodzac̨a ̨z kabli do wkrętarek wytwarzanych przez producenta sprzętu oryginalnego. 
Oryginalna płytka drukowana pochodzac̨a z wkrętarek z serii Tensor ST, pozyskiwana podczas 
pierwszej naprawy lub w wyniku złomowania kabla oryginalnego, jest w naszych zakładach 
demontowana i zakładana do produkowanych przez nas adapterów MATCH MAKER.

Adapter MATCH MAKER – zastosowanie
Zastosowanie produkowanych przez nas adapterów MATCH MAKER jest bardzo proste, poniewaz· 
musi być on jedynie wsunięty do układu sterujac̨ego. Od tego momentu nasi klienci uzyskuja ̨ 
moz·liwość stosowania naprawionych oryginalnych kabli do wkrętarek, których okres trwałości 
dochodzi do dwukrotnie dłuz·szego od pierwotnego lub wysokojakościowych kabli zamiennych do 
wkrętarek produkcji firmy BEIER™, których  okres przydatności eksploatacyjnej jest niemal 
trzykrotnie  dłuz·szy od pierwotnego. Kaz·dy eksploatowany przez klienta układ sterowania moz·e 
zostać wyposaz·ony przez nas w adapter MATCH MAKER, przy czym adapter MATCH MAKER 
montuje się w układzie sterujac̨ym tylko jeden raz. Adapter MATCH MAKER musi być trwale 
podłac̨zony do układu sterowania, równiez· wówczas, gdy istniejac̨y kabel wkrętarki musi zostać 
zastap̨iony przez inny wysokojakościowy kabel firmy BEIER™ lub inny naprawiony oryginalny kabel 
wkrętarki. Jedynie w przypadku zastosowania wytwarzanego przez producenta OEM kabla 
oryginalnego, który nie był jeszcze naprawiany, adapter MATCH MAKER musi zostać wymontowany 
i zachowany do wykorzystania z udziałem następnych produktów firmy BEIER™.



Tel. +49 7364  9607 - 0www.beier.de www.toolcable.com

Adapter MATCH MAKER - warianty dostawy
Poniewaz· w naszych adapterach MATCH MAKER stosowane sa ̨oryginalne płytki drukowane, 
przeznaczone dla urzad̨zeń z serii Tensor ST, moz·emy naszym klientom zaoferować następujac̨e 
warianty dostaw.

Wariant dostawy 1: Dokonanie naprawy
Moz·liwość oszczędności kosztów w przypadku decyzji klienta o przekazaniu nam do 
naprawy uszkodzonego kabel OEM od wkrętarki ręcznej. Przy pierwszej naprawie  kabla 
OEM od wkrętarki ręcznej, dostarczamy klientowi nasz adapter MATCH MAKER po kosztach 
własnych, jako produkt czysto serwisowy. 

Wariant dostawy 2: Przeprowadzenie złomowania
Ten wariant jest stosowany przewaz·nie wówczas, gdy uszkodzenie kabla jest na tyle powaz·ne, 
z·e uniemoz·liwia ono jakak̨olwiek naprawę lub w przypadku, gdy klient nie z·yczy sobie naprawy. 
Stary, nie nadajac̨y się do naprawy kabel OEM, klient moz·e przesłać do nas do wyzłomowania. 
W przypadku jednoczesnego zamówienia kabla zamiennego w naszej firmie, adapter MATCH 
MAKER klient otrzyma bezpłatnie, poniewaz· firma nasza udziela premii z tytułu złomowania.


