Slovensko

Elektrické Ťahače

Ťahač s pešou obsluhou
| MasterTug MT1500+

MasterTug MT1500+

MasterTug MT1500+ je vyvinutý tak, aby umožnil jednému pešiemu operátorovi ľahko tlačiť, ťahať
a manévrovať nákladmi na kolesách s hmotnosťou až do 15 000 kg. Tento ťahač, ktorý je súčasťou radu
MasterTug, je vybavený bezpečnou bezúdržbovou batériou, ktorú možno vymeniť za vymeniteľnú,
a displejom ukazujúcim zostávajúcu kapacitu. Oceľový podvozok ťahača je testovaný analýzou FEA, aby
sa odhalili všetky nedostatky, a náklad možno manévrovať v rozsahu 180°.

Odvetvia

Vhodné pre použitie v širokej škále aplikácií a odvetví

Stavebný a ťažobný priemysel

Oceliarsky a Spracovateľský
Priemysel

Hlavnévýhody

Modulárne systémy

Výrobcovia motorov, čerpadiel
a generátorov

Dodáva sa so zárukou 1 rok

• Systém monitorovania batérie
• Oceľový podvozok testovaný analýzou FEA
• Rameno s dvojitým zabezpečením

• Motor na striedavý prúd
• Samoregulačná ochrana riadiaceho kolesa
• Hydraulické odľahčenie

Rozmery

Bezpečnostnéfunkcie

Pozrite si naše webové stránky pre úplné technické podrobnosti

Samoregulačná ochrana riadiaceho
kolesa na ochranu nôh

Automatické vypnutie ovládacieho
ramena pri návrate do vertikálnej polohy

Tlačidlo funkcie proti nárazu

Tlačidlo núdzového vypnutia

Max.hmotnostnákladu

Pozrite si naše webové stránky pre úplné technické podrobnosti

* "Maximálna hmotnosť nákladu" je len odporúčaním, ktoré sme
dosiahli odhadom valivého odporu. Vaše prostredie a typ kolies
môže ovplyvniť toto číslo, a preto vykonávame podrobné technické
zhodnotenie každého projektu. Všetky naše výpočty zahŕňajú faktor
"bezpečného pracovného zaťaženia", ktorý zaisťuje bezpečnú
prevádzku za každých okolností.
Kolieska

Koľajnice

Do 15,000 kg*

Do 60,000 kg*

MasterTug MT1500+

Technickéúdaje

Pozrite si naše webové stránky pre úplné technické podrobnosti

Identifikácia
Product code
Recommended load weight - Castors
Recommended load weight - Rails
Machine weight including battery
Drive type
Parking brake
Drive wheel type
Drive motor power
Controller type
Variable machine speed
Zaščita pri vdoru
Možnosti batérie
Battery pack - sealed - 179Ah 24V - interchangeable
Možnosti nabíjania
Charger - internal - 20A 24V - 110V-240V
Charger - external - 30A 24V - 110V-240V
Ďalšia výbava
Možnosť - blikajúce bezpečnostné svetlo a pípadlo pohybu
Možnosť - dva stikala za izbiro hitrosti
Možnosť – bezdrôtové ovládanie handset
Možnosť - kombinirana ključavnica
Možnosť - hitri spojni zatiči
Možnosť - sistem za zaščito akumulatorjev
Zasúvacie pripájacie možnosti
Coupling - male - height adjustable combi - large
Coupling - male - height adjustable box - large
Coupling - channel coupling body
Nasúvacie pripájacie možnosti
Coupling - female - combi - large
Coupling - female - box - large

MasterTug MT1500+

MT1500+
15000 kg
60000 kg
480 kg
Electric AC
Electromagnetic
Polyurethane
2 kW
AC
0.1 km/h - 5 km/h
IP44

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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