
Slovensko Elektrické Ťahače

Elektrické zariadenia z
nehrdzavejúcej ocele |
MT20/1200+ SS

MasterTug MT20/1200+ SS je elektrické zariadenie s podvozkom z nehrdzavejúcej ocele triedy 316
s minimálnou ochranou IP44. Kompaktná veľkosť a jednoduché ovládanie robia tento ťahač ideálnym na
presun ťažkých nákladov až do hmotnosti 12 000 kg v obmedzených priestoroch. Vynikajúca účinnosť
zariadení MasterTug sa vo všetkých pracovných prostrediach dosahuje vďaka prepracovanej
priemyselnej konštrukcii a schopnosti dosiahnuť ťah zo systému pripájania. Tým, že je veľmi efektívne,
bezpečné a ľahko sa používa, je toto zariadenie ideálne do farmaceutických alebo potravinárskych
prevádzok, ktoré chcú používaním elektrických ťahačov zvýšiť bezpečnosť a výkonnosť.
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Odvetvia Vhodné pre použitie v širokej škále aplikácií a odvetví

Výrobcovia motorov, čerpadiel
a generátorov

Automotive Papier Modulárne systémy

Hlavnévýhody Dodáva sa so zárukou 1 rok

• Increases productivity
• Electric pedestrian operated tug
• Reduces manual handling
• Improves safety

• Reduces compensation claims
• Powerful yet easy to use electric tug
• Compact size
• Supplied with full 1-year guarantee

Rozmery

Bezpečnostnéfunkcie Pozrite si naše webové stránky pre úplné technické podrobnosti

Automatické vypnutí při návratu ramena
do svislé polohy

Tlačítko ochrany proti přimáčknutí

Nouzové tlačítko zastavení Výstražný klakson

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

Kolieska
Do 12,000 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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Technickéúdaje Pozrite si naše webové stránky pre úplné technické podrobnosti

Identifikácia
Product code MT20/1200+ SS IP44
Recommended load weight - Castors 12000 kg
Machine weight including battery 320 kg
Drive type Electric
Braking Regenerative
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 batérie
Battery pack - sealed - 179Ah 24V - interchangeable

Možnosti nabíjania
Charger - external - 30A 24V - 110V-240V

Možnosti ramena
Mast - hydraulic - height adjustable

Ďalšia výbava
Možnosť - blikajúce bezpečnostné svetlo a pípadlo pohybu
Možnosť - dva stikala za izbiro hitrosti
Option - drive wheel - 316 stainless steel
Option - drive wheel - 316 stainless steel - extra grip
Option - drive wheel - extra grip

Zasúvacie pripájacie možnosti
Coupling - male - height adjustable combi
Coupling - male - height adjustable box

Nasúvacie pripájacie možnosti
Coupling - female - combi
Coupling - female - box

Nehrdzavejúca oceľ
Zaščita pri vdoru (IP) IP45
Corrosion resistant stainless steel metalwork 316 Grade
Mechanically polished stainless steel 240-grit abrasive to 0.6µ satin finish
Stainless steel and polyurethane castors 304 Grade, non-marking
Stainless steel Ram 1000kg, 316 Grade, welds dressed flush
Stainless steel nuts and bolts 316 Grade (A4)
Stainless steel gas spring 316 Grade
Sealed battery box Lockable lid
Sealed control cover With IP rated glands for retractable cables
Food quality hydraulic oil ISO Standard 32
Food quality lubricating grease Fully synthetic
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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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