
România Soluții de remorchere electrice

MasterTug® MT300+ MasterTug® MT300 + utilizează utilizarea unui sistem de transfer de greutate hidraulic pentru a asigura
distribuția greutății chiar a încărcăturilor grele.

Un știft de eliberare rapidă sau combi-blocare, cuplat cu suportul de ridicare hidraulic, permite MT300
+ cu partea de ridicare a sarcinii atașat în condiții de siguranță. Acest lucru creează tracțiune
necesară pentru a muta sarcini de până la 3.000 kg.

Adăugarea unui control al vitezei variabile, paza de ricin auto-reglare și un sistem de frânare cu
eliberare automată Tiller păstrează în condiții de siguranță operatorului, în orice moment.

Pentru a vedea modul în care MT300 + poate ajuta la îmbunătățirea siguranței și eficienței, aMasterTug MT300+



Industrii Suitable for use in a wide range of applications and sectors

Producători de motoare, pompe
și generatoare

Extrudarea metalului și
plasticului

Automobile și vehicule utilitare Producători de motoare, pompe
și generatoare

beneficiicheie Furnizat cu o garanție completă de 1 an

• Push și Pull orice sarcină în condiții de siguranță
până la 3.000 kg
• baterie interschimbabilă pentru operare 24/7
• Atașați sarcini cu un știft de eliberare rapidă sau
combi-blocare
• Tiller braț de presă sistem automat de frânare
• Controale de viteză variabilă

• Hidraulice de transfer Greutatea pentru distribuția
greutății chiar
• Complet personalizabil și la comanda cuplaje
• Disponibil în  ATEX

Dimensiuni

CaracteristicidesiguranțăSee our website for full technical details

garda de ricin autoreglabil pentru
protecție picior

Automată tăiat ca Tiller braț revine la
verticală

Butonul anti-strivire Buton de oprire în caz de urgență

GreutateamaximăaîncărcăturiiSee our website for full technical details

Rotile Șine
pâna la 3,000 kg* pâna la 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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Fișatehnică See our website for full technical details

Identificare
Codul produsului MT300+
Greutatea de încărcare recomandată - Rotile 3000 kg
Greutatea de încărcare recomandată - Șine 12000 kg
Greutatea mașinii, inclusiv bateria 205 kg
Tipul de acționare Electric AC
Frână de parcare Electromagnetic
Tipul roții motoare Poliuretan
Puterea motorului de acționare 1.2 kW
Tipul de controler AC
Viteză variabilă a mașinii 0.1 km/h - 5 km/h
Protecție Ingress IP44

Opțiuni pentru baterie
Ansamblu baterie - sigilat - 73Ah 24V - interschimbabil

Opțiuni de încărcare
Încărcător - intern - 12.5A 24V - 110V-240V
Încărcător - extern - 12.5A 24V - 110V-240V

Echipamente suplimentare
lumină intermitentă siguranță și mișcare pager
Comutator de selectare a două viteze
blocare combi
rapide știfturi de cuplare cu eliberare
sistem de protecție a bateriei

Opțiuni de cuplaj masculin
Cuplaj - masculin - combi cu înălțime reglabilă - mediu
Cuplaj - masculin - cutie cu înălțime reglabilă - mediu
Cuplarea - corp de cuplare a canalului

Opțiuni de cuplaj feminin
Cuplaj - feminin - cutie - mediu
Cuplaj - feminin - combi - mediu
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Contactați-ne Distribuitorul dvs. local

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
Telephone Sales: +420 721 187 768 Trimiteți un e-mail: petr.cermak@smartsels.com
Fax:  Pagină web: www.mastermover.com

Desprenoi

Situat în Derbyshire, centrul de fabricație din Marea Britanie MasterMover este o poveste de succes în afaceri
britanică cu clienți din întreaga lume.

Organizații de top de pe piață și mărci globale dintr-o largă gamă de industrii, inclusiv, Industria aerospațială,
Auto, Farmaceutică, Retail și Sănătate, se bazează pe produsele noastre.
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