Slovensko

Elektrické Ťahače

AT1200 TOW |
Elektrický remorkér

AT1200 TOW

Elektrický remorkér AT1200 TOW je ideálny pre bezpečné ťahanie bremien, kde nie je možný prenos
hmotnosti, až do 12 000 kg. Remorkér je vyvážený a kompaktný, poskytuje vynikajúcu trakciu pre
vlečenie bez námahy pri súčasnom pripojení k akémukoľvek nákladu pomocou ťažnej tyče, ťažného oka
alebo upevnenia guľového zariadenia. Môže byť použitý vo vnútri alebo vonku, aj na svahoch a na menej
ako dokonalých povrchoch.

Odvetvia

Vhodné pre použitie v širokej škále aplikácií a odvetví

Hlavnévýhody

Dodáva sa so zárukou 1 rok

• FEA tested steel chassis
• Internal weight packs

• Optimised size, puncture -proof wheels

Rozmery

Bezpečnostnéfunkcie

Pozrite si naše webové stránky pre úplné technické podrobnosti

Automatic cut off when tiller arm returns
to vertical

Anti-crush button

Emergency stop button

Warning horn

Max.hmotnostnákladu

Pozrite si naše webové stránky pre úplné technické podrobnosti

*"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.
Kolieska

Koľajnice

Do 12,000 kg*

Do 48,000 kg*

AT1200 TOW

Technickéúdaje

Pozrite si naše webové stránky pre úplné technické podrobnosti

Identifikácia
Product code
Recommended load weight - Castors1
Recommended load weight - Rails2
Machine weight including battery
Drive type
Parking brake
Drive wheel type
Drive motor power
Controller type
Variable machine speed
Zaščita pri vdoru
Možnosti batérie
Battery pack - sealed - 204Ah 24V - Interchangeable
Battery pack - sealed - 179 Ah 24V - Interchangable
Battery pack - lithium - 158 Ah 24V - fixed
Ďalšia výbava
Možnosť - blikajúce bezpečnostné svetlo a pípadlo pohybu
Možnosť - dva stikala za izbiro hitrosti
Možnosť - peto kolo
Možnosť – bezdrôtové ovládanie handset
Možnosť - sistem za zaščito akumulatorjev
Možnosť - litijeva baterija
Zasúvacie pripájacie možnosti
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
Nasúvacie pripájacie možnosti
Coupling - female - box

AT1200 TOW

AT1200 TOW
12000 kg
48000 kg
1350 kg
Electric AC
Electromagnetic
Superelastic Solid Rubber
2 x 2.0 kW
AC
0-6kph
IP44

Technickéúdaje

Pozrite si naše webové stránky pre úplné technické podrobnosti

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)

AT1200 TOW

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.

AT1200 TOW

