
Slovensko Elektrické Ťahače

AT200 TOW All-Terrain AT200 TOW je self-vážený jednotku a je ideálny elektrický vlek pre aplikácie, kde je prenos váhy nie je
možné.

S pridaním protišmykové, odolné proti prepichnutiu pneumatiky a automatická tiller odrezať sa AT200 TOW
maximalizuje bezpečnosť obsluhy za všetkých okolností a vymeniteľný akumulátor zaisťuje, že stroj je k dispozícii na
použitie 24/7.

Pripájanie k zaťaženie až 2000 kg s tiahla, ťažné oko alebo gule závesného kovania je jednoduché vďaka funkcii
spojky prechádzať AT200 TOW je. To umožňuje obsluhe presunúť stroj pomaly a pripojiť súčasne. Kontrolované
počiatočné zrýchlenie dostane zaťaženie pohybujúce bezpečne a posilňovač riadenia zaisťuje ľahkú ovládateľnosť.

Ak chcete vidieť, ako AT200 TOW môže pomôcť zlepšiť bezpečnosť a efektivitu  si zadarmo on-site demonštrácie 

<H2 class="h4"> Kľúčové vlastnosti </h2>

All Terrain 200 TOW



Odvetvia Vhodné pre použitie v širokej škále aplikácií a odvetví

Výroba a montáž Zdravotníctvo Letecký priemysel

Hlavnévýhody Dodáva sa so zárukou 1 rok

• Vytiahnuť všetku záťaž bezpečne do 2000 kg
• Zameniteľné batérie pre prevádzku 24/7
• Oj uvoľnenie automatického brzdenia
• Tlačidlo Anti-crush pre bezpečnosť obsluhy
• Vnútorné hmotnosť balenia pre väčšiu stabilitu

• Plne prispôsobiteľné a na zákazku spojok
• K dispozícii v  ATEX

Rozmery

Bezpečnostnéfunkcie Pozrite si naše webové stránky pre úplné technické podrobnosti

Automatické odrezanie ako oje vracia do
zvislej

Tlačidlo Anti-crush

Tlačidlo núdzového zastavenia húkačka

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

Kolieska Koľajnice
Do 2,000 kg* Do 8,000 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.
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Technickéúdaje Pozrite si naše webové stránky pre úplné technické podrobnosti

Identifikácia
Kód výrobku AT200 TOW
Odporúčané zaťaženie hmotnosť - Kolieska 2000 kg
Odporúčané zaťaženie váha - Rails 8000 kg
hmotnosť stroja vrátane batérie 292 kg
pohon elektrický DC
Ručná brzda elektromagnetické
typ pohonu bicykla Odolnou proti prepichnutiu
Výkon motora pohonu 2 x 0.4 kW
typ regulátora DC
Meniteľná rýchlosť stroja 0.1 km/h - 5.4 km/h
Krytie IP44
Maximum Push Force (N) 882
Maximum Pull Force (N) 1,470

Možnosti batérie
Batérie - Zapečatený - 28Ah 48V - zameniteľné 73Ah 24V
Charger - lithium - external 40A 24V - 85V-265V
Charger - internal 15A 24V - 110V-240V

Možnosti nabíjania
Nabíjačka - externý - 5A 48V - 230 15A 24V - 85V-265V
Nabíjačka - externý - 5A 48V - 115V 40A 24V - 85V-265V

Ďalšia výbava
Blikajúce bezpečnostné svetlo a pohyb pípatko
piate koleso
Stroj kraul spojkou pomáhať
Lithium battery
Battery protection system
Variable speed selector
Wireless control handset

Zasúvacie pripájacie možnosti
Spojka - samec - pin
Spojka - muž - 50 mm ťažné gule
Spojka - samec - výškovo nastaviteľná box
Coupling - male - height adjustable box - small - horizontal

Nasúvacie pripájacie možnosti
Spojka - žena - box
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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.
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