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MasterTug MT1000+

Ciągnik MasterTug MT1000+ umożliwia pojedynczemu pracownikowi pieszemu łatwe pchanie, ciągnięcie
lub ustawianie ładunków kołowych o masie do 10 000 kg. Ten ciągnik z serii MasterTug jest wyposażony
w maszt zabezpieczony po obu stronach, co gwarantuje jego wytrzymałość, oraz system automatycznego
zatrzymywania ciągnika i ładunku po zwolnieniu dźwigni przepustnicy. Dla zwiększenia trakcji ciągnik
wykorzystuje system przeniesienia masy, a moc dostarcza silnik prądu zmiennego.

Industries

Suitable for use in a wide range of applications and sectors

Lotniska

Aerospace

KeyBenefits

Tworzyw sztucznych i metali
Wyciskanie

Silnik, Pompa i Generator

1 year full guarantee

• System monitorowania akumulatora
• Podwozie ze stali
• Podwójnie zabezpieczony maszt

• Silnik napędowy prądu zmiennego
• Automatyczna osłona kół podporowych
• Hydrauliczne przeniesienie masy

ProductDimensions

zabezpieczenia

See our website for full technical details

Automatycznie dostosowywująca się
osłona koła dla ochrony stóp

Automatyczne odcięcie po powrocie
dyszla do położenia pionowego

Przycisk zabezpieczenia przed
zgnieceniem

Przycisk zatrzymania awaryjnego

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.
Castors

Szynach

aż do 10,000 kg*

aż do 40,000 kg*
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Danetechniczne

See our website for full technical details

Identyfikacja
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
Ingress Protection
opcje akumulatorów
Battery pack - sealed - 179Ah 24V - interchangeable
opcje ładowania
Charger - internal - 20A 24V - 110V-240V
Charger - external - 30A 24V - 110V-240V
Additional equipment
Option - flashing safety light and motion bleeper
Option - two speed selector switch
Option - wireless control handset
Option - combi lock
Option - quick release coupling pins
Option - lifting and anchoring points
Option - battery protection system
Male coupling options
Coupling - male - height adjustable combi - large
Coupling - male - height adjustable box - large
Coupling - channel coupling body
Female coupling options
Coupling - female - combi - large
Coupling - female - box - large
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MT1000+
10000 kg
40000 kg
480 kg
Electric AC
Electromagnetic
Polyurethane
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
ul. Cechowa 51 , 30-614 Kraków, , ,
Sprzedaży Telefonicznej: (+48) 516 193 828 Email: biuro@transtechnik.pl
Faks: (+48) 12 35 05 825 Website: www.mastermover.com

Onas
MasterMover to brytyjska firma z siedzibą w Derbyshire, centrum produkcyjnym Wielkiej Brytanii. Jest liderem w
swojej branży i obsługuje klientów z całego świata.
Z naszych produktów korzystają czołowe firmy na różnych rynkach oraz globalne marki, a przekrój branż jest
naprawdę szeroki, od lotnictwa i motoryzacji po farmaceutykę, handel detaliczny i służbę zdrowia.
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