Portugal

Soluções em Rebocadores Elétricos

Electric Tow Tug |
AT1000 TOW

AT1000 TOW

The AT1000 TOW electric tug is perfect for safely towing loads where weight transfer is not possible, up
to 10,000 kg. The tug is self-weighted and compact, providing excellent traction for effortless load towing
whilst attaching to any load with a draw bar, towing eye or ball hitch fitting. It can be used inside or
outside, including on slopes and less than perfect surfaces.

Industries

Adequado para utilização numa vasta gama de aplicações e setores

Fabrico de comboios

Principaisbenefícios

1 ano de garantia completa

• Transferência de peso alavancada
• Conjuntos de pesos internos

• Rodas de tamanho otimizado, à prova de perfurações

Dimensõesdoproduto

Consulte o nosso Web site para obter detalhes técnicos completos
Característicasdesegurança

Desligamento automático quando o braço
volta à vertical

Botão anti-esmagamento

Botão de parada de emergência

Buzina de aviso

Pesomáximodacarga

Consulte o nosso Web site para obter detalhes técnicos completos

*"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.
Rodízios

Carris

Até 10,000 kg*

Até 40,000 kg*

AT1000 TOW

Dadostécnicos

Consulte o nosso Web site para obter detalhes técnicos completos

Identificação
Product code
Recommended load weight - Castors1
Recommended load weight - Rails2
Machine weight including battery
Drive type
Parking brake
Drive wheel type
Drive motor power (electric steered option)
Controller type
Variable machine speed
Proteção contra infiltrações

AT1000 TOW
10000 kg
40000 kg
1350 kg
Electric AC
Electromagnetic
Superelastic Solid Rubber
2 x 2.0 kW
AC
0-6kph
IP44

Opções de bateria
Battery pack - sealed - 204Ah 24V - Interchangeable
Battery pack - sealed - 179 Ah 24V - Interchangable
Battery pack - lithium - 158 Ah 24V - fixed
Opções de carregamento
Charger - external - 30A 24V - 85V-265V
Charger - internal - 20A 24V - 85V-265V
Charger - lithium - external - 40A 24V - 85V-265V
Equipamento adicional
Opção - luz de segurança intermitente e sinal sonoro de movimento
Opção - interruptor seletor de duas velocidades
Opção - quinta roda
Opção - sistema de proteção da bateria
Opção - bateria de lítio
Option- Wireless handset controller
Opções de acoplamento macho
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
Opções de acoplamento fêmea
Coupling - female - box

AT1000 TOW

Fifthwheel only

Dadostécnicos

Consulte o nosso Web site para obter detalhes técnicos completos

1 - Recommended load weight - Castors
AT1000 TOW Maximum Starting Load on Castors (Pulling only)

2 - Recommended load weight - Rails
AT1000 TOW Maximum Starting Load on Rails (Pulling only)

AT1000 TOW

Contacte-nos

Encontre aqui o seu revendedor local

Para obter uma demonstração gratuita ou mais informações sobre as nossas soluções para o manuseamento
de materiais, contacte o representante local.
c/ Llobregat 6-8 Nave 2, Pol. Ind. El Pla, 08750 Molins de Rei, , Barcelona
Telefone: 934 739 137 Correio electrónico: info@ibertecnic.com
Fax: Website: www.mastermover.com

Empresa
Localizada em Derbyshire, o núcleo industrial do Reino Unido, a MasterMover é uma história de sucesso
empresarial britânica com clientes por todo o mundo.
Os nossos produtos têm a confiança de organizações líderes de mercado e de marcas globais ao longo de uma
ampla área transversal de indústrias,incluindo as áreas aeroespacial, automóvel, farmacêutica, revenda e
cuidados de saúde.

AT1000 TOW

