Türkiye

AT600 TOW

Electric Tug Solutions

All-Terrain AT600 TOW 'kendinden ağırlıklı bir birimdir ve kilo transferi mümkün değildir uygulamalar için idealdir
elektrik tow olduğunu.
beraberlik çubuk çekme halkası veya toplu çeki demiri takılması kolaylık 6.000 kg'a herhangi yüke kadar ekleme
AT600 yedekte en bağlanması tarama işlevine sayesinde kolaydır.
Kontrollü bir başlangıç ivmesi güvenle hareket eden yük alır ve hidrolik direksiyon bile yamaçları ve düz olmayan
yüzeylerde, zahmetsiz manevra kabiliyeti sağlar.

AT600 TOW

Anti-slip eklenmesiyle birlikte, delinmez lastikler ve otomatik yeke kesti, AT600 TOW her zaman operatör güvenliğini
üst seviyeye çıkarır ve değiştirilebilir batarya makine kullanımı 24/7 hazır olmasını sağlar.

Industries

Geniş bir uygulama ve sektörler aralığında kullanıma uygundur

TemelYararları

1 yıl tam garanti

• güvenli bir şekilde en fazla 6000 kg bir yük çekerek
• 24/7 çalışma için Değiştirilebilir pil
• Göz veya topuz mekanizması çekme, bir çekme
çubuğu ile yükleri takın
• Kablosuz kontrol ahize
• otomatik fren sistemi serbest kol Tiller
• İlave stabilite için iç ağırlık paketleri

• Tamamen özelleştirilebilir ve kaplinler ısmarlama
• ATEX mevcuttur

ÜrünBoyutları

GüvenlikÖzellikleri

Teknik ayrıntıların tamamı için lütfen web sitemize bakın

yeke dikey döner kol zaman kapalı
Otomatik kesim

Anti-kırma düğmesi

Acil durdurma düğmesi

Uyarı kornası

AzamiYükAğırlığı

Teknik ayrıntıların tamamı için lütfen web sitemize bakın

* "Maksimum yük ağırlığı" Biz yuvarlanma direncine tahmin ederek
varmak sadece bir öneridir. Bulunduğunuz ortama ve tekerlek tipi
her projede detaylı teknik değerlendirme yapmak yüzden bu rakamı
etkileyebilir. Bizim hesaplamaların tamamı her koşulda güvenli
çalışmasını sağlamak için bir "güvenli çalışma yükü" faktörü
sayılabilir.
Nakil Tekerlekleri

Raylar

Azami 6,000 kg*

Azami 24,000 kg*

AT600 TOW

TeknikVeriler

Teknik ayrıntıların tamamı için lütfen web sitemize bakın

Tanımlama
Product code
Tavsiye edilen yük ağırlığı - Tekerler1
Tavsiye edilen yük ağırlığı - Raylar2
pil dahil Makina ağırlığı
sürücü tipi
El freni
Tahrik tekerleği tipi
Tahrik motoru gücü
kontrolör tipi
Değişken makine hızı
giriş Koruması

AT600 TOW
6000 kg
24.000 kg
600 kg
Elektrik AC
Elektromanyetik
Süper elastik Katı Kauçuk
1.7 kW
AC
0-6kph
IP44

Akü Seçenekleri
Pil takımı - mühürlü - 119 Ah 24V - Değiştirilebilir
Pil takımı - mühürlü - 102 Ah 24V - Değiştirilebilir
Pil takımı - lityum - 118 Ah 24V - Sabit
Şarj Cihazı Seçenekleri
Şarj - Harici - 20A 24V - 85V-265V
Şarj - Harici - 15A 24V - 85V-265V
Şarj - İç - 15A 24V - 85V-265V
Şarj - Lityum - Harici - 40A 24V - 265V
İlave Ekipman
Güvenlik ışık ve hareket bleeper yanıp sönen
İki hız seçme anahtarı
beşinci tekerlek
Pil koruma sistemi
lityum pil
Kablosuz kontrol ahize
Erkek Kapling Seçenekleri
Kavrama - erkek - Pimi
Kavrama - erkek - yüksekliği ayarlanabilir çekme topu - 50mm
Kavrama - erkek - yükseklik ayarlı kutu
Kavrama - ayarlanabilir çekme kolu
Dişi Kapling Seçenekleri
Kavrama - kadın - Kutuyu

AT600 TOW

Fifthwheel sadece
6000 kg

24,000 kg

TeknikVeriler

Teknik ayrıntıların tamamı için lütfen web sitemize bakın

1 - Tavsiye edilen yük ağırlığı - Tekerler
AT600 TOW Maximum Starting Load on Castors (Pulling only)

2 - Tavsiye edilen yük ağırlığı - Raylar
AT600 TOW Maximum Starting Load on Rails (Pulling only)

AT600 TOW

BizimleİrtibataGeçin

Yerel bayinizi buradan bulabilirsiniz

Ücretsiz bir tanıtım ayarlamak veya malzeme taşıma çözümlerimiz hakkında daha fazla bilgi için, lütfen yerel
bayiniz ile iletişime geçin.
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi, Eskoop Sanayi Sitesi, C7 Blok No 456, 34490 Başakşehir - İstanbul, , Türkiye
Telefon: +90 212 671 78 77 E-posta: info@termik-enerji.com
Faks: +90 212 671 78 70 İnternet sitesi: www.termik-enerji.com

Hakkımızda
Birleşik Krallık'ın önemli imalat merkezi Derbyshire'de yerleşik bulunan MasterMover, dünya çapında müşterileri
olan bir Britanya iş başarısı hikayesidir.
Ürünlerimiz Havacılık, Otomotiv, Eczacılık, Perakendecilik ve Sağlık dahil geniş bir endüstri profilinde piyasanın öncü
kuruluşlarının ve küresel markaların güvenine sahiptir.

AT600 TOW

