
Slovensko Elektrické Ťahače

SmartMover® SM100+ SmartMover® SM100+ je jednoduchý a ľahko ovládateľný, s jediný trigger operácia umožňuje plne pod
kontrolou, zatiaľ čo zachovanie bezpečnosti obsluhy.

Tlačidlo Rýchlosť variabilný umožňuje efektívny pohyb dielov, populáciu alebo kontajneroch
prostredníctvom rôznych prostrediach.

Bezpečné a zabezpečené hydraulická spojka vytvorí nerozbitné spojenie medzi elektrickým remorkéra a
pripojenej záťaže, takže celkový kľud-of-mysle a úplnú kontrolu. SM100 + môže dokonca pracovať na
svahu a nerovnom teréne s pridanou prospech znižuje potrebu ručnej manipulácie.

SmartMover® SM100 + kompaktný elektrický remorkér možno plne prispôsobiť a postavená tak, abySmartMover® SM100+



Odvetvia Vhodné pre použitie v širokej škále aplikácií a odvetví

Letecký priemysel Maloobchod a logistika Zdravotníctvo Automotive

Hlavnévýhody Dodáva sa so zárukou 1 rok

• Push and Pull všetku záťaž bezpečne až do 1200 kg
• Zameniteľné batérie pre prevádzku 24/7
• Bezpečný & bezpečné hydraulická spojka
• Throttle release automatického brzdenia
• Protišmyková a odolné proti prepichnutiu pneumatiky
• Jednoduchá obsluha so žiadnym požiadavkou licencie
• Plne prispôsobiteľné a na zákazku spojok

• K dispozícii v  Stainless Steel  a  ATEX

Rozmery

Bezpečnostnéfunkcie Pozrite si naše webové stránky pre úplné technické podrobnosti

Tlačidlo Anti-crush

Max.hmotnostnákladu Pozrite si naše webové stránky pre úplné technické podrobnosti

Kolieska Koľajnice
Do 1,200 kg* Do 4,800 kg*

* "Maximálna hmotnosť nákladu" je len odporúčaním, ktoré sme
dosiahli odhadom valivého odporu. Vaše prostredie a typ kolies
môže ovplyvniť toto číslo, a preto vykonávame podrobné technické
zhodnotenie každého projektu. Všetky naše výpočty zahŕňajú faktor
"bezpečného pracovného zaťaženia", ktorý zaisťuje bezpečnú
prevádzku za každých okolností.

SmartMover® SM100+

/sk/product-groups/aco-inoxidavel/sm100-ss-electric-power-tugger
/sk/product-groups/atex


Technickéúdaje Pozrite si naše webové stránky pre úplné technické podrobnosti

Identifikácia
Kód produktu SM100 +
doporučená nosnosť 1200 kilogram
ťažná sila 981 N
push sila 981 N
podvozok Všetky oceľové prášková
hmotnosť stroja vrátane batérie 80 kilogram
Meniteľná rýchlosť stroja 0,1kmh - 5 km / h
Výkon motora pohonu 2 x 0,22 kW
typ pohonu bicykla Odolnou proti prepichnutiu, non-značenie
Ručná brzda elektromagnetické
Krytie IP42
Úroveň hluku ≤ 80 dBA
Prevádzková teplota -15 až 40 ° C,

Možnosti batérie
Ako dlho vydrží batéria 9,3 km
dobíjanie krát 4 hodiny 30 minút
nabíjačka Externé 5A 24V - 85V-265V

SmartMover® SM100+



Kontaktujtenás Nájdete svojho predajcu

Ak potrebujete viac informácií, radi by ste si pozreli bezplatnú ukážku, dostali cenovú ponuku alebo hovorili
s obchodným zástupcom o vašej žiadosti, vyplňte nasledujúci formulár.

Blanenská 1308, Areál Čokoládovny Fikar, 664 34 Kuřim, , Česká republika
Telefón: +420 721 187 768 e-mail: petr.cermak@smartsels.com
Faxom:  Web: www.mastermover.com

Onás

Spoločnosť MasterMover nachádzajúca sa v Derbyshire, priemyselnom centre Veľkej Británie, je stelesnením
britského obchodného úspechu a má zákazníkov po celom svete.
Na naše výrobky sa spoliehajú najúspešnejšie spoločnosti na trhu a medzinárodné organizácie pôsobiace v rôznych
priemyselných odvetviach vrátane leteckého, automobilového, farmaceutického, maloobchodného a zdravotníctva.

SmartMover® SM100+


