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MasterTug MT1200+

A MasterTug MT1200+ úgy van kialakítva, hogy egyetlen gyalogos kezelő könnyedén tudja tolni, húzni és
kormányozni a legfeljebb 12 000 kg tömegű, kerekekkel ellátott terhet. Az MT1200+ a MasterTug
termékcsalád tagjaként teljes 180°-ban kormányozható, hidraulikája pedig rendkívül erős tapadást
biztosít. A vontatótargonca kettős rögzítésű tartóoszlopa maximális terhelésnél is szilárd marad, a
bolygókerekes hajtómű pedig további tartósságot biztosít.

Industries

Suitable for use in a wide range of applications and sectors

Acélfeldolgozás és acélgyártás

Acélfeldolgozás és acélgyártás

KeyBenefits

Gépjárművek és haszonjárművek Repülőgépipar

1 year full guarantee

• Akkumulátorfigyelő rendszer
• Végeselem-analízissel vizsgált acélváz
• Kettős rögzítésű tartóoszlop

• Váltakozóáramú hajtómotor
• Önbeálló görgővédő elem
• Hidraulikus súlyátadás

ProductDimensions

SafetyFeatures

See our website for full technical details

Önbeálló görgővédő elem a lábak
védelme érdekében

Automatikus kikapcsolás a kormányrúd
függőleges helyzetbe történő
visszatérésekor

Becsípődés elleni gomb

Vészleállító gomb

MaxLoadWeight

See our website for full technical details

*"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.
Görgők

Sínek

Moves up to 12,000
kg*

Moves up to 48,000
kg*

MasterTug MT1200+

Műszakiadatok

See our website for full technical details

Megnevezés
Termékkód
Ajánlott terhelés – Görgők
Ajánlott terhelés – Sínek
A gép tömege akkumulátorral együtt
Hajtás típusa
Rögzítőfék
Hajtókerék típusa
Hajtómotor teljesítménye
Vezérlő típusa
Változtatható gépsebesség
Ingress Protection
Battery data
Akkumulátor: zárt, 179 Ah, 24 V, cserélhető
Charging options
Töltő: belső 20 A, 24 V, 110–240 V
Töltő: külső 30 A, 24 V, 110–240 V
Additional equipment
Opció: villogó biztonsági lámpa és mozgásjelző
Opció: kétsebességes választókapcsoló
Opció: vezeték nélküli távvezérlő
Option - combi lock
Option - quick release coupling pins
Option - battery protection system
Male coupling options
Kapcsolóelem: csapos – állítható magasságú, kombinált – nagy
Kapcsolóelem: csapos – állítható magasságú doboz – nagy
Coupling - channel coupling body
Female coupling options
Kapcsolóelem: furatos – kombinált, nagy
Kapcsolóelem: furatos – doboz, nagy

MasterTug MT1200+

MT1200+
12000 kg
48000 kg
480 kg
Elektromos, AC
Elektromágneses
Poliuretán
2 kW
AC
0.1 km/h - 5 km/h
IP44

ContactUs

Find your local dealer here

To arrange a demonstration, or for further information about our electric tug material handling solutions,
please contact us
Blanenská 1308, Areál Čokoládovny Fikar, 664 34 Kuřim, , Česká republika
Telefonszám: +420 721 187 768 E-mail: petr.cermak@smartsels.com
Fax: Webhely: www.mastermover.com

Rólunk
A MasterMover gyártási központja az egyesült királyságbeli Derbyshire-ben található. A vállalat működése egy brit
sikertörténet, ügyfelei a világ minden részén megtalálhatók.
Termékeink piacvezető vállalatokat és nemzetközi márkákat szolgálnak iparágak egész sorában, a repülőgépipartól
a járműiparon, gyógyszeriparon vagy a kiskereskedelmen át az egészségügyig.
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