
Polska Ciągniki Elektryczne

SmartMover® SM100+ SmartMover® SM100+ to prosty i łatwy w użyciu ciągnik, który dzięki obsłudze jednej zapadki pozwala
na pełną kontrolę przy zachowaniu bezpieczeństwa operatora. 

Przycisk regulacji prędkości pozwala na efektywne przesuwanie ładunków, części magazynowych i
pojemnikach w różnych środowiskach.

Bezpieczne sprzęgło hydrauliczne tworzy nierozerwalne połączenie między holownikiem elektrycznym i
ładunkiem, pozwalając na pełną kontrolę. SM100 + może działać na zboczach i nierównym podłożu
pozwalając na zmniejszenie potrzeby ręcznego przenoszenia produktów.

SmartMover® SM100 + kompaktowy holownik elektryczny może być w pełni dostosowywany iSmartMover® SM100+



Industries Suitable for use in a wide range of applications and sectors

Aerospace Handel detaliczny i Logistyka Ochrona zdrowia Pojazdów samochodowych i
komercyjne

KeyBenefits 1 year full guarantee

• Pchają i ciągną żadnego obciążenia bezpiecznie do
1200 kg
• Wymienna bateria do pracy 24/7
• Bezpieczny i bezpieczne sprzęgło hydrauliczne
• Przepustnica uwolnienie automatyczny system
hamowania
• Antypoślizgowa i opony odporne na przebicie
• Prosta obsługa bez wymogu licencji

• Pełni konfigurowalny i zamówienie sprzęgieł
• Dostępne w  Stainless Steel  i  ATEX

ProductDimensions

zabezpieczenia See our website for full technical details

Przycisk zabezpieczenia przed
zgnieceniem

MaxLoadWeight See our website for full technical details

Castors Szynach
aż do 1,200 kg* aż do 4,800 kg*

*"Maximum load weight" is only a recommendation that we arrive at
by estimating rolling resistance. Your environment and wheel type
may affect this figure which is why we carry out a detailed technical
evaluation on every project. All of our calculations include a "safe
work load" factor to ensure safe operation in all circumstances.
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/pl/product-groups/stainless-steel/sm100-ss-electric-power-tugger
/pl/product-groups/atex


Danetechniczne See our website for full technical details

Identyfikacja
Kod produktu SM100 +
Zalecane maksymalne obciążenie 1200 kg
Siła przyciągania 981 N
siła Push 981 N
Podwozie Wszystko powlekane proszkowo
Ciężar urządzenia z akumulatorem 80 kg
Zmienna prędkość maszyny 0,1 kilometrów na godzinę - 5 km/h
Moc silnika napędu 2 x 0,22 kW
Rodzaj napędu koła Odporny na uszkodzenia, niebrudząca
Hamulec postojowy Elektromagnetyczny
Stopień ochrony IP42
Poziom hałasu ≤ 80 dBA
Temperatura robocza -15 do 40 ° C

opcje akumulatorów
Odległość na jednym naładowaniu 9,3 km
Czas ładowania 4 h 30 min
Ładowarka Zewnętrzna 5A 24V - 85V-265V
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ContactUs Find your local dealer here

To arrange a demonstration, or for further information about our electric tug material handling solutions,
please contact us

ul. Cechowa 51 , 30-614 Kraków, , ,
Sprzedaży Telefonicznej: (+48) 516 193 828 Email: biuro@transtechnik.pl
Faks: (+48) 12 35 05 825 Website: www.mastermover.com

Onas

MasterMover to brytyjska firma z siedzibą w Derbyshire, centrum produkcyjnym Wielkiej Brytanii. Jest liderem w
swojej branży i obsługuje klientów z całego świata.

Z naszych produktów korzystają czołowe firmy na różnych rynkach oraz globalne marki, a przekrój branż jest
naprawdę szeroki, od lotnictwa i motoryzacji po farmaceutykę, handel detaliczny i służbę zdrowia.
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