België

Electric Tug Solutions

AT1200 TOW |
Elektrische sleepboot

AT1200 TOW

De AT1200 TOW ES elektrische sleepboot is perfect voor het veilig slepen van lasten waar
gewichtsoverdracht niet mogelijk is, tot 12.000 kg. De sleepboot heeft een eigen gewicht en is compact,
wat zorgt voor een uitstekende tractie voor het moeiteloos slepen van de lading terwijl hij aan elke lading
wordt vastgemaakt met een trekstang, een sleepoog of een kogelkoppeling. Het kan binnen of buiten
worden gebruikt, ook op hellingen en op minder dan perfecte oppervlakken.

Industries

Geschikt voor gebruik in diverse toepassingen en sectoren

Belangrijkstevoordelen

1 jaar volledige garantie

• FEA tested steel chassis
• Internal weight packs

• Optimised size, puncture -proof wheels

Productafmetingen

Veiligheidskenmerken

Zie onze website voor alle technische details

Automatic cut off when tiller arm returns
to vertical

Anti-crush button

Emergency stop button

Warning horn

Max.laadvermogen

Zie onze website voor alle technische details

* "Maximaal laadgewicht" is slechts een aanbeveling die we
bereiken door de rolweerstand te schatten. Uw omgeving en
wieltype kunnen van invloed zijn op dit cijfer.Daarom voeren we bij
elk project een gedetailleerde technische evaluatie uit. Al onze
berekeningen bevatten een "veilige werkbelasting" -factor om onder
alle omstandigheden een veilige werking te garanderen.
Zwenkwielen

Rails

Max. 12,000 kg*

Max. 48,000 kg*

AT1200 TOW

Technischegegevens

Zie onze website voor alle technische details

Identificatie
Product code
Recommended load weight - Castors1
Recommended load weight - Rails2
Machine weight including battery
Drive type
Parking brake
Drive wheel type
Drive motor power
Controller type
Variable machine speed
IP-codering
Batterij Opties
Battery pack - sealed - 204Ah 24V - Interchangeable
Battery pack - sealed - 179 Ah 24V - Interchangable
Battery pack - lithium - 158 Ah 24V - fixed
Bijkomend materiaal
Optie - knipperend veiligheidslicht en bewegingsalarm
Option - two speed selector switch
Option - fifth wheel
Option - wireless control handset
Option - battery protection system
Optie - lithium batterij
Mannelijke koppeling opties
Coupling - male - pin
Coupling - male - height adjustable tow ball - 50mm
Coupling - male - height adjustable box
Coupling - male - adjustable towing arm
Coupling - male - height adjustable tow ball - 50mm
Coupling - male - height adjustable box
Vrouwelijke koppeling opties
Coupling - female - box

AT1200 TOW

AT1200 TOW
12000 kg
48000 kg
1350 kg
Electric AC
Electromagnetic
Superelastic Solid Rubber
2 x 2.0 kW
AC
0-6kph
IP44

Technischegegevens

Zie onze website voor alle technische details

1 - Recommended load weight - Castors
AT1200 TOW Maximum Starting Load on Castors (Pulling only)

2 - Recommended load weight - Rails
AT1200 TOW Maximum Starting Load on Rails (pulling only)

AT1200 TOW

Contacteerons

Vind uw lokale dealer hier

Contacteer gerust uw plaatselijke dealer om een gratis demonstratie te organiseren of voor verdere informatie
over onze producten.
,,,,
Telefoon: e-mail: sales@mastermover.com
Fax: Website: www.mastermover.com

Overons
Het Britse succesverhaal met klanten over de hele wereld begint in Derbyshire, Engeland waar de draaischijf van
ons productiebedrijf MasterMover gevestigd is.
Onze producten zijn zeer gegeerd door toonaangevende organisaties en wereldwijde merken over een brede waaier
van sectoren waaronder de ruimtevaart, de automobielsector en farmaceutische bedrijven, kleinhandelaren en de
gezondheidszorg.
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