
România Soluții de remorchere electrice

AT1200 TOW | Tug
electric

Remorcătorul electric AT1200 TOW este perfect pentru tractarea în siguranță a încărcăturilor în care nu
este posibil transferul de greutate, până la 12.000 kg. Remorcătorul este auto-ponderat și compact,
oferind o tracțiune excelentă pentru tractarea sarcinii fără efort, în timp ce se atașează la orice
sarcină cu o bară de tragere, ochi de remorcare sau accesoriu cu bile. Poate fi utilizat în interior sau în
exterior, inclusiv pe pante și mai puțin decât suprafețe perfecte.
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Industrii Suitable for use in a wide range of applications and sectors

beneficiicheie Furnizat cu o garanție completă de 1 an

• FEA tested steel chassis
• Internal weight packs

• Optimised size, puncture -proof wheels

Dimensiuni

CaracteristicidesiguranțăSee our website for full technical details

Automatic cut off when tiller arm returns
to vertical

Anti-crush button

Emergency stop button Warning horn

GreutateamaximăaîncărcăturiiSee our website for full technical details

Rotile Șine
pâna la 12,000 kg* pâna la 48,000 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
Product code AT1200 TOW
Recommended load weight - Castors1 12000 kg
Recommended load weight - Rails2 48000 kg
Machine weight including battery 1350 kg
Drive type Electric AC
Parking brake Electromagnetic
Drive wheel type Superelastic Solid Rubber
Drive motor power 2 x 2.0 kW
Controller type AC
Variable machine speed 0-6kph
Indice de protecție împotriva factorilor externi IP44

Opțiuni pentru baterie
Battery pack - sealed - 204Ah 24V - Interchangeable
Battery pack - sealed - 179 Ah 24V - Interchangable
Battery pack - lithium - 158 Ah 24V - fixed

Echipamente suplimentare
Option - flashing safety light and motion bleeper
Option - two speed selector switch
Option - fifth wheel
Option - wireless control handset
Opțiune - sistem de protecție a bateriei
Opțiune -  baterie cu litiu

Opțiuni de cuplaj masculin
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

Opțiuni de cuplaj feminin
Coupling - female - box
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Fișatehnică See our website for full technical 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)
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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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