
Türkiye Electric Tug Solutions

SmartMover® SM100+ SmartMover® SM100+ Tek uygulama işlemi operatör güvenliğini koruyarak tam kontrol sağlayan, basit
ve kolay kullanım için.

Değişken hız düğmesi çeşitli ortamlarda aracılığıyla parçaları, hisse senedi veya konteynerlerin verimli
hareketi için izin verir.

güvenli hidrolik kavrama toplam barış-zihin ve tam kontrol veren elektrikli römorkör ve ekli yük arasında
kopmaz bir bağlantı oluşturur. SM100 + bile elle taşıma ihtiyacını azaltarak yararı ile yamaçlar ve düz
olmayan zeminlerde çalışabilir.

SmartMover® SM100 + kompakt elektrikli römorkör tamamen özelleştirilmiş ve çeşitli bağlantıSmartMover® SM100+



Industries Geniş bir uygulama ve sektörler aralığında kullanıma uygundur

Havacılık Perakende ve Lojistik Sağlık Hizmeti Otomotiv ve Ticari araçlar

TemelYararları 1 yıl tam garanti

• İtin ve güvenle 1.200 kg'a herhangi bir yük çekin
• 24/7 çalışma için Değiştirilebilir pil
• Güvenli ve güvenli hidrolik birleştirme
• Gaz serbest bırakma otomatik fren sistemi
• Kaymayan ve delinmez lastikler
• hiçbir lisans şartı ile basit operasyon
• Tamamen özelleştirilebilir ve kaplinler ısmarlama

• Temin Paslanmaz Çelik  ve  ATEX

ÜrünBoyutları

GüvenlikÖzellikleri Teknik ayrıntıların tamamı için lütfen web sitemize bakın

Anti-kırma düğmesi

AzamiYükAğırlığı Teknik ayrıntıların tamamı için lütfen web sitemize bakın

Nakil Tekerlekleri Raylar
Azami 1,200 kg* Azami 4,800 kg*

*"Azami yük ağırlığı", yuvarlanma direncine tahmin yoluyla
ulaştığımızdan, sadece bir tavsiyedir. Ortamınız ve tekerlek tipiniz bu
rakamı etkileyebilir ki bizim her proje için ayrıntılı teknik
değerlendirme yapmamızın sebebi de budur. Tüm hesaplarımız, her
türlü ortamda güvenli çalışma sağlayabilmek için bir "güvenli iş
yükü" faktörü içerir.
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TeknikVeriler Teknik ayrıntıların tamamı için lütfen web sitemize bakın

Tanımlama
Ürün Kodu SM100 +
Önerilen maksimum yük 1200 kilogram
Çekme gücü 981 N-
itme kuvveti 981 N-
şasi Tüm çelik toz boyalı
pil dahil Makina ağırlığı 80 kilogram
Değişken makine hızı 0.1 km / h - 5 km / h
Tahrik motoru gücü 2 x 0.22 kW
Tahrik tekerleği tipi Delinmez, iz bırakmayan
El freni Elektromanyetik
giriş Koruması IP42
Gürültü seviyesi ≤ 80 dBA
Çalışma sıcaklığı -15 ila 40 ° C

Akü Seçenekleri
Bu pilin ömrü ne kadar 9.3 km
kez şarj 4 saat 30 dakika
Şarj cihazı Dış 5A 24V - 85V-265V
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BizimleİrtibataGeçin Yerel bayinizi buradan bulabilirsiniz

Ücretsiz bir tanıtım ayarlamak veya malzeme taşıma çözümlerimiz hakkında daha fazla bilgi için, lütfen yerel
bayiniz ile iletişime geçin.

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi, Eskoop Sanayi Sitesi, C7 Blok No 456, 34490 Başakşehir - İstanbul, , Türkiye
Telefon: +90 212 671 78 77 E-posta: info@termik-enerji.com
Faks: +90 212 671 78 70 İnternet sitesi: www.termik-enerji.com

Hakkımızda

Birleşik Krallık'ın önemli imalat merkezi Derbyshire'de yerleşik bulunan MasterMover, dünya çapında müşterileri
olan bir Britanya iş başarısı hikayesidir.

Ürünlerimiz Havacılık, Otomotiv, Eczacılık, Perakendecilik ve Sağlık dahil geniş bir endüstri profilinde piyasanın öncü
kuruluşlarının ve küresel markaların güvenine sahiptir.
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