
Česká republika Elektrické Tahače

Elektrické zařízení z
nerezové oceli |
MT20/1200+ SS

Zařízení MasterTug MT20/1200+ SS je elektrické zařízení s podvozkem z nerezové oceli třídy 316 s
minimální ochranou IP44. Kompaktní velikost a snadná obsluha činí z tohoto elektrického zařízení skvělý
nástroj pro přesouvání těžkých nákladů s hmotností až 12 000 kg v omezeném prostoru. Skvělý výkon ve
všech typech pracovního prostředí zajišťuje konstrukce promyšlená do posledního detailu a schopnost
zařízení MasterTug využívat trakci ze spojkového systému. Jedná se o velmi efektivní, bezpečné a
snadné řešení, které se skvěle hodí do farmaceutických nebo potravinářských provozů, kde je cílem
zvýšení bezpečnosti a výkonnosti při používání elektrických zařízení.
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Odvětví Vhodné pro použití v široké škále aplikací a sektorů

Motory, čerpadla a generátory Automotive Papírenský průmysl Modulární systémy

Klíčovépřínosy Plná záruka po dobu 1 roku

• Zvyšuje produktivitu
• Elektrický tahač obsluhovaný pěším operátorem
• Redukuje ruční manipulaci
• Zvyšuje bezpečnost
• Snižuje výskyt úrazů, nemocí a náhrad škod spojených

s manipulací s nákladem
• Výkonný přitom snadno ovladatelný elektrický tahač
• Kompaktní velikost
• Dodáváno s plnou zárukou 1 roku

Rozměryproduktu

Bezpečnostnífunkce Úplné technické detaily najdete na našich webových stránkách

Automatické vypínaní při návratu ramene
do svislé polohy

Tlačítko ochrany proti přimáčknutí

Nouzové tlačítko zastavení Výstražný klakson

Max.hmotnostnákladu Úplné technické detaily najdete na našich webových stránkách

Kolečka
Do 12,000 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
Kód produktu MT20/1200+ SS IP44
Doporučená hmotnost nákladu – kolečka 12000 kg
Hmotnost stroje včetně baterie 320 kg
Typ pohonu Elektrický
Brzda Regenerativní
Parkovací brzda Elektromagnetická
Hnací kolo Polyuretan
Hnací síla motoru 2 kW
Typ řadiče AC
Měnitelná rychlost stroje 0.1 km/h - 5 km/h

Informace o baterii
Battery pack - sealed - 179Ah 24V - interchangeable

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

Varianty ramen
Mast - hydraulic - height adjustable

Dodatečné vybavení
Volitelně - blikající bezpečnostní světlo a zvukový signál při pohybu
Volitelně - přepínač rychlosti
Option - drive wheel - 316 stainless steel
Option - drive wheel - 316 stainless steel - extra grip
Option - drive wheel - extra grip

Možnosti - male coupling
Coupling - male - height adjustable combi
Coupling - male - height adjustable box

Možnosti - female coupling
Coupling - female - combi
Coupling - female - box

Nerez
Stupeň krytí (IP) IP44
Tělo stroje z nerezové oceli 316 Grade
Mechanicky leštěná nerezová ocel 240-grit abrasive to 0.6µ satin finish
Polyuretanová kola s prvky z nerezové oceli 304 Grade, non-marking
Rameno pro připojení k nákladu z nerezové oceli 1000kg, 316 Grade, welds dressed flush
Matice a šrouby z nerezové oceli 316 Grade (A4)
Plynová pružina z nerezové oceli 316 Grade
Zapečetěná baterie Uzamykatelné víko
Zapečetěný ovládací kryt S vývodkami pro zasunutí kabelu (IP rated)
Zdravotně nezávadný hydraulický olej ISO Standard 32
Zdravotně nezávadná maziva Plně syntetická
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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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