
România Soluții de remorchere electrice

AT200 TOW All-Terrain AT200 TOW este o unitate auto-ponderată și este ideal câlții electrice pentru aplicații în cazul în care
transferul de greutate nu este posibilă.

Prin adăugarea de anti-alunecare, anvelope impenetrabil și Tiller automată taie oprit, AT200 Tow maximizează
siguranța operatorului, în orice moment și bateria interschimbabile asigură aparatul este disponibil pentru utilizare
24/7.

Atașarea la orice sarcină de până la 2.000 kg, cu o bară de tracțiune, ochi de remorcare sau sferică de montare
este foarte ușor datorită funcției de accesare cu crawlere cuplarea AT200 Tow lui. Acest lucru permite operatorului
să se deplaseze lent mașina și conectați simultan. accelerare de pornire controlată devine sarcina se deplasează
în condiții de siguranță și de servodirecție oferă manevrabilitate fără efort.

Pentru a vedea modul în care AT200 Tow vă poate ajuta să vă îmbunătățiți siguranța și eficiența, a rezerva
gratuit pe site-ul demonstrație 

<H2 class="h4"> Caracteristici cheie </h2>

All Terrain 200 TOW



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

Producție și asamblare Sănătate Industria aerospațială

beneficiicheie Furnizat cu o garanție completă de 1 an

• Trageți orice sarcină în condiții de siguranță până
la 2,000 kg
• baterie interschimbabilă pentru operare 24/7
• Tiller braț de presă sistem automat de frânare
• Butonul anti-strivire pentru siguranța operatorului

• pachete de greutate interne pentru stabilitate sporită
• Complet personalizabil și la comanda cuplaje
• Disponibil în  ATEX

Dimensiuni

CaracteristicidesiguranțăSee our website for full technical details

Automată tăiat ca Tiller braț revine la
verticală

Butonul anti-strivire

Buton de oprire în caz de urgență avertizorului

GreutateamaximăaîncărcăturiiSee our website for full technical details

Rotile Șine
pâna la 2,000 kg* pâna la 8,000 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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Fișatehnică See our website for full technical details

Identificare
Codul produsului AT200 TOW
Greutatea de încărcare recomandată - Rotite 2000 kg
greutate de încărcare recomandată - șine 8000 kg
Greutatea mașinii inclusiv bateria 292 kg
tipul de unitate Electric DC
Frână de parcare Electromagnetic
Unitate Tip roată Înțepării
Puterea motorului de antrenare 2 x 0.4 kW
tipul de controler DC
Viteza mașinii variabilă 0.1 km/h - 5.4 km/h
Protecție Ingress IP44
Maximum Push Force (N) 882
Maximum Pull Force (N) 1,470

Opțiuni pentru baterie
Ansamblu baterie - sigilat - 28Ah 48V - interschimbabil 73Ah 24V
Charger - lithium - external 40A 24V - 85V-265V
Charger - internal 15A 24V - 110V-240V

Opțiuni de încărcare
Încărcător - extern - 5A 48V - 230V 15A 24V - 85V-265V
Încărcător - extern - 5A 48V - 115V 40A 24V - 85V-265V

Echipamente suplimentare
Lumină de siguranță și de mișcare pager
A cincea roata
Masina crawl de cuplare asista
Lithium battery
Battery protection system
Variable speed selector
Wireless control handset

Opțiuni de cuplaj masculin
Cuplarea - de sex masculin - pini
Cuplarea - masculin - 50mm câlți mingii
Cuplarea - masculin - înălțime reglabilă cutie
Coupling - male - height adjustable box - small - horizontal

Opțiuni de cuplaj feminin
Cuplarea - feminin - cutie
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Contactați-ne Distribuitorul dvs. local

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

Blanenská 1308, Areál Čokoládovny Fikar, 664 34 Kuřim, , Česká republika
Telephone Sales: +420 721 187 768 Trimiteți un e-mail: petr.cermak@smartsels.com
Fax:  Pagină web: www.mastermover.com

Desprenoi

Situat în Derbyshire, centrul de fabricație din Marea Britanie MasterMover este o poveste de succes în afaceri
britanică cu clienți din întreaga lume.

Organizații de top de pe piață și mărci globale dintr-o largă gamă de industrii, inclusiv, Industria aerospațială,
Auto, Farmaceutică, Retail și Sănătate, se bazează pe produsele noastre.
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