
Türkiye Electric Tug Solutions

MasterHandler®
MH400+

MasterHandler® MH400+ minimal bir dönme yarıçapı için boşluk ile sınırlıdır yükleri sayesinde hareketli
bir çok yönlü yeteneğine sahiptir.

MH400 + 'nın düşük profilli o 4,000 kg up yolculuk yükleri düz tutmak ve kontrolsüz yanlamasına
hareketi durdurmak için izin verir. Hidrolik bağlama toplam barış-zihin ve tam kontrol veren elektrik
römorkör ve bağlı yük arasında kopmaz bir bağlantı oluşturur.

Değişken hız düğmesi yeke iken otomatik kesme ve anti-ezilme düğmeleri her zaman operatör
güvenliğinin korunması kol çeşitli ortamlarda aracılığıyla parçaları, hisse senedi veya konteynerlerin
verimli hareketi için izin verir.

MH400 + senin güvenliğini ve verimliliğini, serbest yerinde gösteri kitap

<H2 class="h4"> Anahtar </h2> Özellikler
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Industries Geniş bir uygulama ve sektörler aralığında kullanıma uygundur

TemelYararları 1 yıl tam garanti

• İtin ve güvenli bir şekilde 4.000 kg bir yük çekerek
• Güvenli ve güvenli hidrolik birleştirme
• Değişken hız kontrolleri
• Sabit ön tekerlek yüklerini Artırdı
• otomatik fren sistemi serbest kol Tiller
• Tamamen özelleştirilebilir ve kaplinler ısmarlama
•   Paslanmaz Çelik  ve  ATEX

ÜrünBoyutları

GüvenlikÖzellikleri Teknik ayrıntıların tamamı için lütfen web sitemize bakın

Otomatik dikey yeke kolu olarak döndüğü
kesti

Anti-kırma düğmesi

Acil durdurma düğmesi Uyarı kornası

AzamiYükAğırlığı Teknik ayrıntıların tamamı için lütfen web sitemize bakın

Nakil Tekerlekleri Raylar
Azami 4,000 kg* Azami 16,000 kg*

* The "maximum load weight" is only a recommendation that we
arrive at when estimating the rolling resistance. Your environment
and the type of wheel may affect this figure, which is why we carry
out a detailed technical evaluation on each project. All of our
calculations include a "safe workload" factor to ensure safe
operation in all circumstances.
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TeknikVeriler Teknik ayrıntıların tamamı için lütfen web sitemize bakın

Tanımlama
Ürün kodu MH400+
Tavsiye Edilen Yük Ağırlığı - Nakil Tekerlekleri Üzerinde 4000 Kg
Tavsiye Edilen Yük Ağırlığı - Raylar Üzerinde 16000 Kg
Akü dahil makine ağırlığı 245 Kg
Sürüş tipi Elektrikli AC
Park freni Elektromanyetik
Tahrik Teker Tipi Poliüretan
Tahrik Motoru Gücü 2 kW
Kontrol Ünitesi Tipi AC
Değişken Makina Hızı 0.1 km/h - 5 km/h

Şarj Cihazı Seçenekleri
Şarj - Harici - 15A 24V - 110V-240V
Şarj - Dış - 10A 24V - 110V-240V

İlave Ekipman
kaldırma ve bağlama noktaları
Güvenlik ışık ve hareket bleeper yanıp sönen
İki hız seçme anahtarı
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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.
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