
België Electric Tug Solutions

MasterHandler MH400+
SS | Roestvrijstalen
elektrische sleepboot

De MasterHandler-elektrotrekker verplaatst lasten waarvan alle wielen zwenkwielen zijn en is ontworpen
om de last in een rechte baan te sturen en ongecontroleerde zijwaartse bewegingen tegen te gaan. Hij
gebruikt een hydraulisch koppelsysteem dat uitstekende tractie creëert. De compacte machine werkt
goed in beperkte ruimtes waardoor het mogelijk is om ter plaatse te draaien. Variabele snelheid en
autostopfunctie zijn ook standaard.

MasterHandler MH400+ Stainless Steel



Industries Geschikt voor gebruik in diverse toepassingen en sectoren

Belangrijkstevoordelen 1 jaar volledige garantie

• Zorgt voor naleving van gezondheid en veiligheid
• Biedt volledige controle en wendbaarheid
• Versterkt de principes van lean manufacturing
• Vermindert handmatige bediening

• Maakt uw operatie mobiel en flexibel
• Verhoogt veiligheid en efficiëntie
• Optionele upgrade naar IP55

Productafmetingen

Veiligheidskenmerken Zie onze website voor alle technische details

Automatische begrenzing wanneer de
stuurarm terugkeert naar de verticale
positie

Anti-verpletterknop

Noodstopknop Waarschuwingsclaxon

Max.laadvermogen Zie onze website voor alle technische details

Zwenkwielen Rails
Max. 4,000 kg* Max. 16,000 kg*

*"Maximum load weight" is only a recommendation that we arrive at
by estimating rolling resistance. Your environment and wheel type
may affect this figure which is why we carry out a detailed technical
evaluation on every project. All of our calculations include a "safe
work load" factor to ensure safe operation in all circumstances.
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Technischegegevens Zie onze website voor alle technische details

Identificatie
Product Code MH400+
Aanbevolen laadvermogen - Zwenkwielen 4000 kg
Aanbevolen laadvermogen – Rails 16000 kg
Machinegewicht inclusief batterij 245 kg
Type aandrijving Electric AC
Handrem Electromagnetic
Type wielaandrijving polyurethaan
Aandrijving motorvermogen 2 kW
Regelaartype AC
Variabele machinesnelheid 0.1 km/h - 5 km/h

Laadopties
Lader - extern - 10A 24V - 110V-240V
Lader - extern - 15A 24V - 110V-240V

Bijkomend materiaal
Optie - knipperend veiligheidslicht en bewegingsalarm
Optie - selectieschakelaar twee snelheden
Optie - hijspunten en verankeringspunten
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Contacteerons Vind uw lokale dealer hier

Contacteer gerust uw plaatselijke dealer om een gratis demonstratie te organiseren of voor verdere informatie
over onze producten.

, , , ,
Telefoon:  e-mail: sales@mastermover.com
Fax:  Website: www.mastermover.com

Overons

Het Britse succesverhaal met klanten over de hele wereld begint in Derbyshire, Engeland waar de draaischijf van
ons productiebedrijf MasterMover gevestigd is.

Onze producten zijn zeer gegeerd door toonaangevende organisaties en wereldwijde merken over een brede waaier
van sectoren waaronder de ruimtevaart, de automobielsector en farmaceutische bedrijven, kleinhandelaren en de
gezondheidszorg.
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