
Slovensko Elektrické Ťahače

MasterHandler®
MH400+

MasterHandler® MH400+ je multi-smerový schopný pohybu nákladu, kde je priestor obmedzený, vďaka
svojej minimálny polomer otáčania.

Nízky profil MH400 + umožňuje udržať cestujúci zaťaženie až 4000 kg s priamym alebo zastaviť
nekontrolované bokom pohybu. Hydraulická spojka vytvorí nerozbitné spojenie medzi elektrickým
remorkéra a pripojenej záťaže, takže celkový kľud-of-mysle a úplnú kontrolu.

Tlačidlo Rýchlosť variabilný umožňuje efektívny pohyb dielov, populáciu alebo kontajneroch
prostredníctvom rôznych prostrediach, zatiaľ čo oj automatické cut-off a anti-crush tlačidlá zachovať
bezpečnú obsluhu za všetkých okolností.

Ak chcete vidieť, ako MH400 + môže pomôcť zlepšiť bezpečnosť a efektivitu si zadarmo on-site
demonštrácie 

<H2 class="h4"> Kľúčové vlastnosti </h2>
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Odvetvia Vhodné pre použitie v širokej škále aplikácií a odvetví

Hlavnévýhody Dodáva sa so zárukou 1 rok

• Push and Pull všetku záťaž bezpečne až 4000 kg
• Bezpečný & bezpečné hydraulická spojka
• Variabilné rýchlostné kontroly
• Vyvoláva fixné zaťaženie predných kolies
• Oj uvoľnenie automatického brzdenia
• Plne prispôsobiteľné a na zákazku spojok
• K dispozícii v  Stainless Steel  a  ATEX

Rozmery

Bezpečnostnéfunkcie Pozrite si naše webové stránky pre úplné technické podrobnosti

Automatické odrezanie ako oje vracia do
zvislej

Tlačidlo Anti-crush

Tlačidlo núdzového zastavenia húkačka

Max.hmotnostnákladu Pozrite si naše webové stránky pre úplné technické podrobnosti

Kolieska Koľajnice
Do 4,000 kg* 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.
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Technickéúdaje Pozrite si naše webové stránky pre úplné technické podrobnosti

Identifikácia
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

Možnosti nabíjania
Nabíjačka - externý - 15 A 24 - 110 V, 240 V
Nabíjačka - externý - 10A 24V - 110V, 240V

Ďalšia výbava
zdvíhacie a kotevné body
Blikajúce bezpečnostné svetlo a pohyb pípatko
prepínač dvojrýchlostné
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Kontaktujtenás Nájdete svojho predajcu

Ak potrebujete viac informácií, radi by ste si pozreli bezplatnú ukážku, dostali cenovú ponuku alebo hovorili
s obchodným zástupcom o vašej žiadosti, vyplňte nasledujúci formulár.

Blanenská 1308, Areál Čokoládovny Fikar, 664 34 Kuřim, , Česká republika
Telefón: +420 721 187 768 e-mail: petr.cermak@smartsels.com
Faxom:  Web: www.mastermover.com

Onás

Spoločnosť MasterMover nachádzajúca sa v Derbyshire, priemyselnom centre Veľkej Británie, je stelesnením
britského obchodného úspechu a má zákazníkov po celom svete.
Na naše výrobky sa spoliehajú najúspešnejšie spoločnosti na trhu a medzinárodné organizácie pôsobiace v rôznych
priemyselných odvetviach vrátane leteckého, automobilového, farmaceutického, maloobchodného a zdravotníctva.
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