
Portugal Soluções em Rebocadores Elétricos

MasterHandler -
Movimente até 4000 Kg

O MasterHandler movimenta cargas em que todas as rodas da aplicação sejam multidireccionais. Foi
concebido para manter a carga movimentada em linha recta e para impedir os movimentos laterais
incontrolados. Beneficia de um sistema de engate hidráulico que cria uma tracção excelente. A máquina
compacta trabalha muito bem em espaços limitados, o que lhe permite virar-se no seu próprio espaço. A
velocidade variável e os controlos de paragem automática também são de série.

MasterHandler MH400+ Stainless Steel



Industries Adequado para utilização numa vasta gama de aplicações e setores

Principaisbenefícios 1 ano de garantia completa

• Garante a conformidade de saúde e segurança
• Oferece controle e manobrabilidade completos
• Oferece controle e manobrabilidade completos
• Reduz o manuseio manual

• Torna sua operação móvel e flexível
• Aumenta a segurança e a eficiência
• Aumenta a segurança e a eficiência

Dimensõesdoproduto

CaracterísticasdesegurançaConsulte o nosso Web site para obter detalhes técnicos completos

Desligamento automático quando o braço
volta à vertical

Botão anti-esmagamento

Botão de paragem de emergência Buzina de aviso

Pesomáximodacarga Consulte o nosso Web site para obter detalhes técnicos completos

Rodízios Carris
Até 4,000 kg* Até 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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Dadostécnicos Consulte o nosso Web site para obter detalhes técnicos completos

Identificação
Código do produto MH400+
Peso da carga recomendada - Rodízios 4000 Kg
Peso da carga recomendada - Carris 16000 Kg
Peso da máquina com bateria 245 Kg
Tipo de unidade Electric AC
Freio de mão Electromagnético
Tipo de roda motriz Poliuretano
Unidade de potência do motor 2 kW
Tipo de controlador AC
Velocidade variável da máquina 0.1 km/h - 5 km/h

Opções de carregamento
Carregador - externo - 10A 24V - 110V-240V
Carregador - externo - 15A 24V - 110V-240V

Equipamento adicional
Opção - luz de segurança intermitente e aviso de movimento
Opção - comutador seletor de duas velocidades
Opção - pontos de elevação e ancoragem
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Contacte-nos Encontre aqui o seu revendedor local

Para obter uma demonstração gratuita ou mais informações sobre as nossas soluções para o manuseamento
de materiais, contacte o representante local.

c/ Llobregat 6-8 Nave 2, Pol. Ind. El Pla, 08750 Molins de Rei, , Barcelona
Telefone: 934 739 137 Correio electrónico: info@ibertecnic.com
Fax:  Website: www.mastermover.com

Empresa

Localizada em Derbyshire, o núcleo industrial do Reino Unido, a MasterMover é uma história de sucesso
empresarial britânica com clientes por todo o mundo.

Os nossos produtos têm a confiança de organizações líderes de mercado e de marcas globais ao longo de uma
ampla área transversal de indústrias,incluindo as áreas aeroespacial, automóvel, farmacêutica, revenda e
cuidados de saúde.
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