Slovensko

AT600 TOW

Elektrické Ťahače

All-Terrain AT600 TOW je self-vážený jednotku a je ideálny elektrický vlek pre aplikácie, kde je prenos váhy nie je
možné.
Pripájanie k zaťaženie až 6000 kg s tiahla, ťažné oko alebo gule závesného kovania je jednoduché vďaka funkcii
spojky prechádzať AT600 TOW je.
Kontrolované počiatočné zrýchlenie dostane zaťaženie pohybujúce bezpečne a posilňovač riadenia zaisťuje ľahkú
ovládateľnosť, a to aj na svahoch a nerovných povrchoch.

AT600 TOW

S pridaním protišmykové, odolné proti prepichnutiu pneumatiky a automatická tiller odrezať sa AT600 TOW
maximalizuje bezpečnosť obsluhy za všetkých okolností a vymeniteľný akumulátor zaisťuje, že stroj je k dispozícii na

Odvetvia

Vhodné pre použitie v širokej škále aplikácií a odvetví

Hlavnévýhody

Dodáva sa so zárukou 1 rok

• Vytiahnuť všetku záťaž bezpečne až do 6.000 kg
• Zameniteľné batérie pre prevádzku 24/7
• Pripevniť bremená s tiahlom, ťažné oko alebo gule
záves
• Bezdrôtové ovládanie slúchadlo
• Oj uvoľnenie automatického brzdenia

• Vnútorné hmotnosť balenia pre väčšiu stabilitu
• Plne prispôsobiteľné a na zákazku spojok
• K dispozícii v ATEX

Rozmery

Bezpečnostnéfunkcie

Pozrite si naše webové stránky pre úplné technické podrobnosti

Automatické cut off, keď oje vracia do
zvislej

Tlačidlo Anti-crush

Tlačidlo núdzového zastavenia

húkačka

Max.hmotnostnákladu

Pozrite si naše webové stránky pre úplné technické podrobnosti

* "Maximálna hmotnosť nákladu" je len odporúčanie, že dôjdeme
na základe odhadu valivý odpor. Vaše prostredie a typ bicykla môžu
mať vplyv na túto hodnotu, ktorá je dôvod, prečo sme sa vykonať
podrobnú technickú hodnotenie na každom projekte. Všetky naše
výpočty zahŕňajú faktor "Bezpečné pracovné zaťaženie" s cieľom
zabezpečiť bezpečnú prevádzku za všetkých okolností.
Kolieska

Koľajnice

Do 6,000 kg*

Do 24,000 kg*

AT600 TOW

Technickéúdaje

Pozrite si naše webové stránky pre úplné technické podrobnosti

Identifikácia
Product code
Odporúčané zaťaženie hmotnosť - Kolieska1
Odporúčané zaťaženie váha - Rails2
hmotnosť stroja vrátane batérie
pohon
Ručná brzda
typ pohonu bicykla
Výkon motora pohonu
typ regulátora
Meniteľná rýchlosť stroja
Krytie

AT600 TOW
6000 kg
24.000 kg
600 kg
elektromotor na striedavý
elektromagnetické
Superelastické pevnej gumy
1,7 kW
AC
0-6kph
IP44

Možnosti batérie
Batérie - Zapečatený - 119 Ah 24V - zameniteľné
Batérie - Zapečatený - 102 Ah 24V - zameniteľné
Batéria - lítium - 118 Ah 24V - opravené
Možnosti nabíjania
Nabíjačka - externý - 20A 24V - 85V-265V
Nabíjačka - externý - 15A 24V - 85V-265V
Nabíjačka - vnútorné - 15A 24V - 85V-265V
Nabíjačka - lítium - externý - 40A 24V - 265V
Ďalšia výbava
Blikajúce bezpečnostné svetlo a pohyb pípatko
prepínač dvojrýchlostné
piate koleso
Systém ochrany akumulátora
lítiová batéria
Bezdrôtové ovládanie slúchadlo
Zasúvacie pripájacie možnosti
Spojka - samec - pin
Spojka - samec - výškovo nastaviteľná guľu - 50mm
Spojka - samec - výškovo nastaviteľná box
Spojovací - nastaviteľný vlečné rameno
Nasúvacie pripájacie možnosti
Spojka - žena - box

AT600 TOW

iba Fifthwheel

Technickéúdaje

Pozrite si naše webové stránky pre úplné technické podrobnosti

1 - Odporúčané zaťaženie hmotnosť - Kolieska
AT600 TOW Maximum Starting Load on Castors (Pulling only)

2 - Odporúčané zaťaženie váha - Rails
AT600 TOW Maximum Starting Load on Rails (Pulling only)

AT600 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.

AT600 TOW

