
Polska Ciągniki Elektryczne

MasterHandler®
MH400+

MasterHandler® MH400+ to jedyny holownik z gamy MasterMover®, który może przenosić ładunki
skrętne bez potrzeby blokowania kół, zapewniając pełną kontrolę i zwrotność w obszarach o ograniczonej
przestrzeni.

Niski profil MH400 + pozwala utrzymać ładunki o masie do 4000 kg prosto i zatrzymać niekontrolowany
ruch na boki. Sprzęgło hydrauliczne tworzy nierozerwalne połączenie między elektrycznym holownikiem a
dołączonym ładunkiem.

Możliwość zmiany prędkości pozwala na wydajne transportowanie części, zapasów czy ładunków w wielu
różnych miejscach, a automatyczne zatrzymanie maszyny przy zwolnieniu sterownika i przycisk anty-
zgnieceniowy zapewniają bezpieczeństwo operatorowi maszyny. 

Aby zobaczyć jak MH400 + może pomóc w poprawie bezpieczeństwa i wydajności umów się z nami na
prezentację produktu.

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

KeyBenefits 1 year full guarantee

• Pcha i ciągnie ładunki o masie do 4000 kg
• Bezpieczne złącze hydrauliczne
• Możliwość zmiany prędkości
• Obsługuje obrotowe zestawy kołowe
• Automatyczne zatrzymanie maszyny przy zwolnieniu
sterownika
• W pełni konfigurowalne i wykonane na zamówienie

złącza
• Dostępne w  Stali Nierdzewnej  i  ATEX

ProductDimensions

zabezpieczenia See our website for full technical details

Automatyczne zatrzymanie maszyny przy
zwolnieniu sterownika

Przycisk zabezpieczenia przed
zgnieceniem

Przycisk zatrzymania awaryjnego Klakson ostrzegawczy

MaxLoadWeight See our website for full technical details

Castors Szynach
aż do 4,000 kg* aż do 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.

MasterHandler MH400+
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Danetechniczne See our website for full technical details

Identyfikacja
Kod produktu MH400+
Zalecane maksymalne obciążenie (koła) 4000 kg
Zalecane maksymalne obciążenie (szyny) 16000 kg
Machine weight including battery 245 kg
Rodzaj napędu Elektryczny AC
Hamulec postojowy Elektromagnetyczny
Typ kół napędowych Poliuretan
Moc silnika napędowego 2 kW
Typ kontrolera AC
Zmienna prędkość maszyny 0.1 km/h - 5 km/h

opcje ładowania
Ładowarka zewnętrzna - 15A 24V - 110V-240V
Ładowarka zewnętrzna - 10A 24V - 110V-240V

Additional equipment
Punkty podnoszenia i kotwiczenia
Migające światło bezpieczeństwa i dźwięk podczas ruchu
Regulacja prędkości
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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

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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