
Polska Ciągniki Elektryczne

AT600 TOW All-Terrain AT600 TOW to self-wa jednostka i jest idealnym elektryczny wyciąg do zastosowań, w których przeniesienie
masy ciała nie jest możliwe.

Mocowanie do dowolnego obciążenia do 6000 kg z łącznikiem dyszla, zaczep holowniczy lub Kulę jest łatwe dzięki
funkcji sprzęgła indeksować AT600 ciągnięcia za.

Kontrolowane przyspieszenie startu dostaje ładunek poruszający bezpiecznie i wspomaganie kierownicy zapewnia
bezproblemowe manewrowanie, nawet na zboczach i nierównym podłożu.

Z dodatkiem antypoślizgowym, odporne na przebicie opony i automatyczny Rumpel odcięciu AT600 TOW
maksymalizuje bezpieczeństwo operatora w każdym momencie i wymienna bateria zapewnia, że urządzenie jestAT600 TOW



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

KeyBenefits 1 year full guarantee

• Pull żadnego obciążenia bezpiecznie do 6000 kg
• Wymienna bateria do pracy 24/7
• Załączyć ładunki z dyszla, zaczep holowniczy lub
kulowy zaczep
• Bezprzewodowa słuchawka kontrola
• Rumpel uzbroić zwolnić automatyczny system
hamowania

• Wewnętrzne opakowania wagowe dla większej
stabilności
• Pełni konfigurowalny i zamówienie sprzęgieł
• Dostępne w  ATEX

ProductDimensions

zabezpieczenia See our website for full technical details

Automatyczne odcięte Rumpel ramię
powraca do pionu

Przycisk anty-zgniatanie

Przycisk zatrzymania awaryjnego klakson ostrzegawczy

MaxLoadWeight See our website for full technical details

Castors Szynach
aż do 6,000 kg* aż do 24,000 kg*

* „Maksymalny ciężar ładunku” to tylko zalecenie, że docieramy
poprzez oszacowanie opory toczenia. Środowisko i rodzaj koła mogą
mieć wpływ na tę liczbę, dlatego przeprowadzamy szczegółową
ocenę techniczną na każdym projekcie. Wszystkie nasze obliczenia
obejmują Factor „bezpieczne obciążenie pracą”, aby zapewnić
bezpieczną pracę w każdych okolicznościach.

AT600 TOW
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Danetechniczne See our website for full technical details

Identyfikacja
Product code AT600 TOW
Zalecana waga obciążenia - Kółka 6000 kg
Zalecane obciążenie wagowe - Szyny 24,000 kg
Ciężar urządzenia z akumulatorem 600 kg
Rodzaj napędu elektryczny AC
Hamulec postojowy Elektromagnetyczny
Rodzaj napędu koła Superelastic stałe Rubber
Moc silnika napędu 1,7 kW
Typ kontrolera AC
Zmienna prędkość maszyny 0-6kph
Stopień ochrony IP44

opcje akumulatorów
akumulator - uszczelnione - 119 Ah 24V - interchangable
akumulator - uszczelnione - 102 Ah 24V - interchangable
akumulator - litowo - 118 Ah 24V - stałe

opcje ładowania
Charger - zewnętrzny - 20A 24V - 85V-265V
Charger - zewnętrzny - 15A 24V - 85V-265V
Ładowarka - wewnętrznej - 15A 24V - 85V-265V
Ładowarka - litu, - zewnętrzny - 40A 24V - 265V

Additional equipment
migające światła bezpieczeństwa i Motion bleeper
Przełącznik dwubiegowy
piąte koło
System ochrony baterii
bateria litowa
Bezprzewodowa słuchawka kontrola

Male coupling options
Sprzęganie - samce - kołek
Holowniczy - mężczyźni - regulowana wysokość kuli haka - 50mm
Sprzęganie - mężczyźni - wysokość regulowana skrzynka tylko Fifthwheel
Sprzęganie - regulowany czop kulisty

Female coupling options
Holowniczy - kobieta - pola

AT600 TOW



ContactUs Find your local dealer here

To arrange a demonstration, or for further information about our electric tug material handling solutions,
please contact us

ul. Cechowa 51 , 30-614 Kraków, , ,
Sprzedaży Telefonicznej: (+48) 516 193 828 Email: biuro@transtechnik.pl
Faks: (+48) 12 35 05 825 Website: www.mastermover.com

Onas

MasterMover to brytyjska firma z siedzibą w Derbyshire, centrum produkcyjnym Wielkiej Brytanii. Jest liderem w
swojej branży i obsługuje klientów z całego świata.

Z naszych produktów korzystają czołowe firmy na różnych rynkach oraz globalne marki, a przekrój branż jest
naprawdę szeroki, od lotnictwa i motoryzacji po farmaceutykę, handel detaliczny i służbę zdrowia.
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