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BEIER™ Match Maker
Servisní informace: Kabel šroubováku Atlas Copco série Tensor ST: 
4220 2636 XX / 4220 2757 XX / 4220 3891 XX / 4220 3772 XX

MATCH MAKER – Váš adaptér pro úspornější využití oprav originálního kabelu BEIER™ 
High Performace Orginal a náhradních kabelů BEIER™ High Performance pro ruční 
šroubovák Tensor ST. 
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Použití:
Opravený kabel OEM a náhradní 
kabel BEIER™ HP je možné 
používat spolu s adaptéry 
Match Maker BEIER™.

Odstraněni:
Při první opravě nebo likvidaci kabelu OEM se 
originální deska vyjme z konektoru na 
straně řídicí jednotky.

Integrace:
Odstraněna originální deska se 
vloží do adaptéru Match Maker 
BEIER.

Všeobecné informace
Napájecí kabely pro šroubováky OEM (originální zařízení) série Tensor ST od firmy Atlas Copco 
jsou opatřeny deskou plošných spojů, která slouží pro dotazy z řídicí jednotky. Účelem této 
desky je úmysl výrobce zařízení OEM zabránit v použití kvalitnějších kabelů pro šroubováky. 
Nebyli bychom však technologickým lídrem v tomto oboru, pokud bychom nemohli svým 
zákazníkům nabídnout žádné řešení.

Z technických důvodů musíme k zajištění jakosti (zkouška vysokým napětím) desku plošných 
spojů z kabelu OEM trvale odstranit. Abychom našim zákazníkům umožnili používat opravené 
kabely OEM nebo náhradní kabely BEIER™ High Performance, vkládáme do našeho adaptéru 
Match Maker BEIER™ originální desku plošných spojů.

Match Maker BEIER™ je čistě servisní výrobek, který Vám nejjednodušším způsobem umožňuje 
pomocí našich výrobků a služeb šetřit náklady.

Koncepce dodávek je uvedena dále:
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MATCH MAKER – Zdůvodnění
Na základě našich dlouholetých zkušeností v oboru a požadavků na jakost jsme se oproti umístění 
desky v kabelu rozhodli pro řešení pomocí adaptéru z následujícího důvodu:
Abychom dokázali zaručit nejvyšší kvalitu, provedli jsme v naší firmě u všech nových a opravených 
kabelů zkoušku definovaným vysokým napětím. Při této zkoušce by došlo u desek zabudovaných 
do kabelu k jejich zničení. V opačném případě musíme vycházet z toho, že kabely šroubováku 
OEM neprochází zkouškou vysokým napětím. Z důvodů kvality to považujeme za velmi povážlivé. 

MATCH MAKER - Výroba
V našem MATCH MAKER používáme výhradně originální desku z kabelů šroubováku OEM. 
Originální deska série Tensor ST se během první opravy nebo při likvidaci originálního kabelu 
v naší firmě vyjme a vloží do našeho MATCH MAKER.

MATCH MAKER – Použití
Použití našeho MATCH MAKER je velmi jednoduché, protože jej stačí pouze vložit do řídicí 
jednotky. Našim zákazníkům nadále umožňuje používat originální kabel šroubováku až s 
dvojnásobnou životností, nebo náhradní kabel šroubováku BEIER™ High Performance až s 
třikrát delší životností. Naším MATCH MAKER lze vybavit každou z Vašich řídicích jednotek, 
přičemž MATCH MAKER je potřeba použít na jednu řídicí jednotku pouze jednou. MATCH MAKER 
musí trvale zůstat vložen do řídicí jednotky i v případě, že se vymění používaný kabel šroubováku 
za jiný náhradní kabel šroubováku BEIER™ High Performance nebo za jiný opravený originální 
kabel šroubováku. Pouze v případě použití neopraveného originálního kabelu OEM se musí 
MATCH MAKER vyjmout a uschovat pro další použití s výrobky BEIER™. 

MATCH MAKER - Varianty dodávek
Protože se v našem MATCH MAKER používají originální desky série Tensor ST, můžeme našim 
zákazníkům nabídnout tyto varianty dodávek.

Varianta dodávky 1: Vyřízení opravy
Pokud si necháte opravit svůj kabel ručního šroubováku OEM, ušetříte peníze. Dodáme Vám 
MATCH MAKER jako čistě servisní výrobek za režijní cenu, pokud nám pošlete kabel ručního 
šroubováku k první opravě.

Varianta dodávky 2: Vyřízení likvidace
Tato varianta se výborně hodí v případě, že není oprava poškození kabelu možná, nebo si 
opravu nepřejete. Můžete nám poslat starý, neopravený kabel ručního šroubováku OEM k 
likvidaci. Při současném novém objednání náhradního kabelu z naší firmy dostanete 
MATCH MAKER zdarma, protože Vám poskytneme prémii za likvidaci.


