
România Soluții de remorchere electrice

AT600 TOW All-Terrain AT600 TOW este o unitate auto-ponderată și este ideal câlții electrice pentru aplicații în cazul în care
transferul de greutate nu este posibilă.

Atașarea la orice sarcină de până la 6.000 kg, cu o bară de tracțiune, ochi de remorcare sau sferică de montare
este foarte ușor datorită funcției de accesare cu crawlere cuplarea AT600 Tow lui.

accelerare de pornire controlată devine sarcina se deplasează în condiții de siguranță și de servodirecție oferă
manevrabilitate fără efort, chiar și pe pante și suprafețe inegale.

Prin adăugarea de anti-alunecare, anvelope impenetrabil și Tiller automată taie oprit, AT600 Tow maximizează
siguranța operatorului, în orice moment și bateria interschimbabile asigură aparatul este disponibil pentru utilizareAT600 TOW



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

beneficiicheie Furnizat cu o garanție completă de 1 an

• Trageți orice sarcină în condiții de siguranță până
la 6,000 kg
• baterie interschimbabilă pentru operare 24/7
• Atașați sarcini cu o bară de tracțiune, ochi sau
tractarea sferică
• receptor de control fără fir
• Tiller braț de presă sistem automat de frânare

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

Dimensiuni

CaracteristicidesiguranțăSee our website for full technical details

cut automată off atunci când Tiller
brațul 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 6,000 kg* pâna la 24,000 kg*

* „Greutatea maximă de încărcare“ este doar o recomandare pe
care vom ajunge la estimarea prin rezistența la rulare. Mediul dvs.
și tipul de roată poate afecta această cifră, care este motivul
pentru care efectuăm o evaluare tehnică detaliată pe fiecare
proiect. Toate calculele noastre includ o „sarcină de lucru în
condiții de siguranță“ factor pentru a asigura funcționarea în
condiții de siguranță în toate circumstanțele.

AT600 TOW

/ro/produs-grupuri/atex


Fișatehnică See our website for full technical details

Identificare
Product code AT600 TOW
Greutatea de încărcare recomandată - Rotite1 6000 kg
greutate de încărcare recomandată - șine2 24.000 kg
Greutatea mașinii inclusiv bateria 600 kg
tipul de unitate electric de curent alternativ
Frână de parcare Electromagnetic
Unitate Tip roată Cauciuc Solid Superelastic
Puterea motorului de antrenare 1,7 kW
tipul de controler AC
Viteza mașinii variabilă 0-6kph
Protecție Ingress IP44

Opțiuni pentru baterie
Ansamblu baterie - sigilat - 119 Ah 24V - interschimbabile între ele
Ansamblu baterie - sigilat - 102 Ah 24V - interschimbabile între ele
Ansamblu baterie - litiu - 118 Ah 24V - fix

Opțiuni de încărcare
Încărcător - extern - 20A 24V - 85V-265V
Încărcător - extern - 15A 24V - 85V-265V
Încărcător - intern - 15A 24V - 85V-265V
Încărcător - litiu - extern - 40A 24V - 265V

Echipamente suplimentare
lumină intermitentă siguranță și mișcare pager
Comutator de selectare a două viteze
a cincea roata
sistem de protecție a bateriei
baterie cu litiu
receptor de control fără fir

Opțiuni de cuplaj masculin
Cuplarea - de sex masculin - pini
Cuplarea - masculin - înălțime reglabilă câlți minge - 50mm
Cuplarea - masculin - înălțime reglabilă cutie numai Fifthwheel
Cuplarea - braț de remorcare reglabil

Opțiuni de cuplaj feminin
Cuplarea - feminin - cutie

AT600 TOW



Fișatehnică See our website for full technical details

1 - Greutatea de încărcare recomandată - Rotite

AT600 TOW Maximum Starting Load on Castors (Pulling only)

2 - greutate de încărcare recomandată - șine

AT600 TOW Maximum Starting Load on Rails (Pulling only)

AT600 TOW



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.

AT600 TOW


