
Polska Ciągniki Elektryczne

Stainless Steel Electric
Tug | MT20/1200+ SS

MasterTug MT20/1200+ SS to ciągnik elektryczny z podwoziem wykonanym ze stali nierdzewnej 316 o
stopniu ochrony minimum IP44. Kompaktowe wymiary i intuicyjna obsługa czynią z tego ciągnika
elektrycznego idealne rozwiązanie do przewożenia w ciasnych miejscach ładunków o masie do 12 000
kg. Imponujące parametry pracy we wszystkich warunkach to zasługa znakomitej konstrukcji ciągników
MasterTug oraz generowania trakcji za pośrednictwem złącza. Ciągniki te są wydajne, bezpieczne i łatwe
w eksploatacji, dlatego też idealnie sprawdzają się w firmach farmaceutycznych i spożywczych, które z
pomocą tych maszyn chcą poprawić poziom bezpieczeństwa i wydajność pracy.
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Industries Suitable for use in a wide range of applications and sectors

Silnik, Pompa i Generator Pojazdów samochodowych i
komercyjne

Papier Budynki modułowe

KeyBenefits 1 year full guarantee

• 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

ProductDimensions

zabezpieczenia See our website for full technical details

Automatyczne odcięcie zasilania po
powrocie dyszla do położenia pionowego

Przycisk zabezpieczenia przed
zgnieceniem

Przycisk zatrzymania awaryjnego Klakson ostrzegawczy

MaxLoadWeight See our website for full technical details

Castors
aż 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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Danetechniczne See our website for full technical details

Identyfikacja
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

opcje akumulatorów
Battery pack - sealed - 179Ah 24V - interchangeable

opcje ładowania
Charger - external - 30A 24V - 110V-240V

Mast options
Mast - hydraulic - height adjustable

Additional equipment
Option - flashing safety light and motion bleeper
Option - two speed selector switch
Option - drive wheel - 316 stainless steel
Option - drive wheel - 316 stainless steel - extra grip
Option - drive wheel - extra grip

Male coupling options
Coupling - male - height adjustable combi
Coupling - male - height adjustable box

Female coupling options
Coupling - female - combi
Coupling - female - box

Stal nierdzewna
Ingress Protection (IP) IP44
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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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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