
Magyarország Elektromos vontatótargonca-megoldáso

AT1000 TOW |
Elektromos vontatóhajó

Az AT1000 TOW elektromos vontatójármű tökéletes teher biztonságos vontatására, ahol a súlyátvitel
nem lehetséges, akár 10 000 kg-ig. A vontató magassúlyú és kompakt, kiváló tapadást biztosít a könnyű
teher vontatásához, miközben minden teherhez vonórúddal, vonószemekkel vagy gömbcsuklóval van
felszerelve. Használható belül vagy kívül, beleértve a lejtőket és a kevésbé tökéletes felületeket is.

AT1000 TOW



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

Vasúti járművek

KeyBenefits 1 year full guarantee

• FEA tested steel chassis
• Internal weight packs

• Optimised size, puncture-proof wheels

ProductDimensions

SafetyFeatures See our website for full technical details

Automatic cut off when tiller arm returns
to vertical

Anti-crush button

Emergency stop button Warning horn

MaxLoadWeight See our website for full technical details

Görgők Sínek
Moves up to 10,000

kg*
Moves up to 40,000

kg*

* A "maximális teherbírás" csak egy olyan javaslat, amelyet a
gördülési ellenállás becslésével érünk el. A környezet és a kerék
típusa befolyásolhatja ezt az ábrát, ezért minden projektre részletes
műszaki értékelést végezünk. Minden számításunk tartalmaz egy
"biztonságos munkaterhelést", amely biztosítja a biztonságos
üzemeltetést minden körülmények között.
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Műszakiadatok See our website for full technical details

Megnevezés
Product code AT1000 TOW
Recommended load weight - Castors1 10000 kg
Recommended load weight - Rails2 40000 kg
Machine weight including battery 1350 kg
Drive type Electric AC
Parking brake Electromagnetic
Drive wheel type Superelastic Solid Rubber
Drive motor power (electric steered option) 2 x 2.0 kW
Controller type AC
Variable machine speed 0-6kph
Ingress Protection IP44

Battery data
Battery pack - sealed - 204Ah 24V - Interchangeable
Battery pack - sealed - 179 Ah 24V - Interchangable
Battery pack - lithium - 158 Ah 24V - fixed

Charging options
Charger - external - 30A 24V - 85V-265V
Charger - internal - 20A 24V - 85V-265V
Charger - lithium - external - 40A 24V - 85V-265V

Additional equipment
Option - flashing safety light and motion bleeper
Option - two speed selector switch
Option - fifth wheel
Option - battery protection system
Option - Lithium battery
Option- Wireless handset controller

Male coupling options
Coupling - male - pin
Coupling - male - height adjustable tow ball - 50mm
Coupling - male - height adjustable box Fifthwheel only
Coupling - male - adjustable towing arm
Coupling - male - height adjustable tow ball - 50mm
Coupling - male - height adjustable box

Female coupling options
Coupling - female - box
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Műszakiadatok See our website for full technical details

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)
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ContactUs Find your local dealer here

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
Telefonszám: +420 721 187 768 E-mail: petr.cermak@smartsels.com
Fax:  Webhely: www.mastermover.com

Rólunk

A MasterMover gyártási központja az egyesült királyságbeli Derbyshire-ben található. A vállalat működése egy brit
sikertörténet, ügyfelei a világ minden részén megtalálhatók.

Termékeink piacvezető vállalatokat és nemzetközi márkákat szolgálnak iparágak egész sorában, a repülőgépipartól
a járműiparon, gyógyszeriparon vagy a kiskereskedelmen át az egészségügyig.
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