
Česká republika Elektrické Tahače

MasterPusher MP400 Zařízení <strong><span style="color:#212529;">MasterPusher MP400</span></strong> bylo vyvinuto
k tlačení nákladů na kolejích. 

K trakci využívá pákový systém. Jedna osoba jednoduše tlačí zařízení směrem k nákladu, čímž ho
rozpohybuje. Působivý výkon zajišťuje hnací motor (AC) a převodovka s vysokým točivým momentem.
Automatický brzdný systém a tlačítko nouzového zastavení zajišťují vysokou bezpečnost.

<H2 class="h4"> Klíčové vlastnosti </h2>
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Odvětví Vhodné pro použití v široké škále aplikací a sektorů

Vlaky Cívky s kabely a dráty Výroba cihel a keramických
výrobků

Papírenský průmysl

Klíčovépřínosy Plná záruka po dobu 1 roku

• systém monitorování stavu baterie,
• ocelové šasi testované FEA,
• AC motor,

• plně přizpůsobitelné a zakázkové spojky,
• tlačítko nouzového zastavení,
• pákový přenos váhy.

Rozměryproduktu

Bezpečnostnífunkce Úplné technické detaily najdete na našich webových stránkách

Výstražný klakson Tlačítko ochrany proti přimáčknutí

Tlačítko nouzového zastavení

Max.hmotnostnákladu Úplné technické detaily najdete na našich webových stránkách

Kolečka Koleje
Do 2,000 kg* Do 80,000 kg*

* "Maximální hmotnost nákladu" je pouze doporučení, ke kterému
jsme dospěli odhadem valivého odporu. Toto číslo může být
ovlivněno prostředím manipulace a typem používaných kol, a proto
provádíme podrobné technické zhodnocení u každého projektu.
Všechny naše výpočty zahrnují faktor "bezpečného pracovního
zatížení", který zajistí bezpečný provoz za všech okolností.

*Max. hmotnost - zřeknutí se odpovědnosti
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Technickéúdaje Úplné technické detaily najdete na našich webových stránkách

Označení
Název produktu MP400
Max. doporučená hmotnost nákladu – koleje 80.000 kg
Hmotnost stroje včetně baterie 214 kg
Typ pohonu Elektrický  AC
Parkovací brzda Elektromagnetická
Hnací kola Průmyslové pneumatiky
Výkon motoru 2 kW
Typ řídící jednotky AC
Měnitelná rychlost stroje 0.1 km/h - 5 km/h
Stupeň krytí IP44

Informace o baterii
Battery pack - sealed - 102Ah 24V - interchangeable
Battery pack - sealed - 119Ah 24V - interchangeable

Možnosti nabíjení
Charger - external - 12.5A 24V - 110V-240V

Dodatečné vybavení
Blikající bezpečnostní světlo a zvukový signál při pohybu
Přepínač dvou rychlostí

Možnosti - male coupling
Coupling - male - height adjustable box
Coupling - height adjustable push plate - 90° (L shaped)
Coupling - height adjustable push plate
Coupling - York
Coupling - Tetra
Coupling - push plate - roller

Možnosti - female coupling
Coupling - female - box
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Kontaktujtenás Najděte svého místního prodejce

Chcete-li si domluvit předvedení nebo potřebujete další informace o našich elektrických řešeních pro
manipulaci s materiály, obraťte se na nás

Blanenská 1308, Areál Čokoládovny Fikar, 664 34 Kuřim, , Česká republika
Prodej po telefonu: +420 721 187 768 Email: petr.cermak@smartsels.com
Fax:  Webová stránka: www.mastermover.com

Onás

MasterMover je úspěšná britská společnost, jež dodává své výrobky do celého světa a sídlí v průmyslové oblasti
Derbyshire.

Na naše výrobky se spoléhají jak nejúspěšnější firmy na trhu, tak celosvětově působící organizace napříč všemi
průmyslovými odvětvími, včetně leteckého, automobilového, farmaceutického průmyslu, maloobchodu a
zdravotnictví.
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