
België Electric Tug Solutions

Electric Power Tug | The
All Terrain Tug |
ATT400+

De ATT400+ Elektrotrekker is het doeltreffendste systeem voor het trekken en duwen van lasten op
wielen. Dankzij de zwenkwielen en de hoog-performante koppeling kan meer dan 5.000 kg verplaatst
worden. De directe versnellingsbak en de motor, ondersteund door een zware stalen chassis, leveren
een eindeloze kracht. Het steunwiel, waarvan de hoogte automatisch herstelbaar is, draagt bij tot de
prestatie, operatorveiligheid en het gebruiksgemak.

All Terrain Tug ATT400+



Industries Geschikt voor gebruik in diverse toepassingen en sectoren

Productie en Assemblage Baksteen en keramische
bouwmaterialen

Kleinhandel & Logistiek

Belangrijkstevoordelen 1 jaar volledige garantie

• Krachtige, maar toch gebruiksvriendelijke
elektrotrekker
• Vermindert compensatie-eisen
• Verhoogt de veiligheid
• Vermindert manueel hanteren
• Onderhoudsvriendelijke elektrotrekker

• Verhoogt de productiviteit
• Elektrisch trek- en duwtoestel dat kan gebruikt
worden ruw terrein
• Compact formaat
• Levering met 1 jaar volledige garantie

Productafmetingen

Veiligheidskenmerken Zie onze website voor alle technische details

Anti-verpletterknop Noodstopknop

Waarschuwingsclaxon

Max.laadvermogen Zie onze website voor alle technische details

Zwenkwielen Rails
Max. 5,000 kg* Max. 40,000 kg*

*Het "maximale laadvermogen" is enkel een aanbeveling voor de
geschatte rolweerstand. Uw omgeving en het wieltype kunnen dit
cijfer beïnvloeden. Daarom voeren we bij elk project een
gedetailleerde, technische evaluatie uit. Al onze berekeningen
voorzien een "veilige werklast" factor zodat een veilige werking in
alle omstandigheden gegarandeerd is.
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Technischegegevens Zie onze website voor alle technische details

Identificatie
Product Code ATT400+
Aanbevolen laadvermogen - Zwenkwielen 5000 kg
Aanbevolen laadvermogen – Rails 40000 kg
Machinegewicht inclusief batterij 365 kg
Type aandrijving Elektrisch AC
Handrem Electromagnetic
Type wielaandrijving schuim gevulde
Aandrijving motorvermogen 2 kW
Regelaartype AC
Variabele machinesnelheid 0.1 km/h - 5 km/h
Ingress Protection IP44

Batterij  Opties
Batterijpakket - verzegeld - 102Ah 24V - vast
Batterijpakket - verzegeld - 119Ah 24V - vast

Laadopties
Lader - intern - 12,5A 24V - 110V-240V
Lader - extern - 12,5A 24V - 110V-240V

Bijkomend materiaal
Optie - draadloze bediening handset
Optie - knipperend veiligheidslicht en bewegingsalarm
Optie - wielbeschermers
Optie - selectieschakelaar twee snelheden
Optie - stuurslot mast

Mannelijke koppeling opties
Koppeling - mannelijk - doos aanpasbare hoogte

Vrouwelijke koppeling opties
Koppeling - vrouwelijk - doos
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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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