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MasterHandler®
MH400+

A MasterHandler® MH400+ egy többirányú képes mozgó terhek, ahol a hely korlátozott, köszönhetően a
minimális fordulási sugár.

Az alacsony profilú a MH400 + lehetővé teszi, hogy az utazó terhelés akár 4000 kg, egyenes, és állítsa le
ellenőrizetlen oldalirányú mozgását. A hidraulikus tengelykapcsoló teremt megbonthatatlan kapcsolat a
villamos vontató és a csatolt terhelést, így a teljes béke a-tudat és teljes ellenőrzést.

A változtatható sebességű gombbal a hatékony alkatrészek mozgását, stock vagy tartályokban keresztül
különböző környezetekben, míg a kezelőkar automatikus cut-off és anti-törje gombok tartani a kezelő
biztonságos minden alkalommal.

Hogy milyen a MH400 + javíthatja a biztonságot és a hatékonyságot, foglalni ingyenes helyszíni
bemutató 

<H2 class="h4"> Főbb jellemzők </h2>
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Industries Suitable for use in a wide range of applications and sectors

KeyBenefits 1 year full guarantee

• Húzó és bármilyen rakomány biztonságos akár 4000
kg
• Biztonságos és megbízható hidraulikus kapcsolási
• Változtatható sebesség ellenőrzés
• Felveti rögzített első kerék terhelés
• Tiller kioldó automata fékrendszer
• Teljesen testre szabható és méretre szabott
tengelykapcsolók

• Elérhető a  Stainless Steel  és a  ATEX

ProductDimensions

SafetyFeatures See our website for full technical details

Automatikus levágja kezelőkar visszatér
függőleges

Anti-összetörni gomb

Vészleállító gomb figyelmeztető kürt

MaxLoadWeight See our website for full technical details

Görgők Sínek
Moves up to 4,000

kg*
Moves up to 16,000

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 MH400+
Recommended load weight - Castors 4000 kg
Recommended load weight - Rails 16000 kg
Machine weight including battery 245 kg
Drive type Electric AC
Parking brake Electromagnetic
Drive wheel type Polyurethane
Drive motor power 2 kW
Controller type AC
Variable machine speed 0.1 km/h - 5 km/h

Charging options
Töltő - külső - 15A 24V - 110V-240V
Töltő - külső - 10A 24V - 110V-240V

Additional equipment
emelés és rögzítési pontok
villogó fény a biztonság és a mozgás bleeper
Két sebesség kapcsoló
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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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