
België Electric Tug Solutions

MasterTug® MT200 Het MasterTug® MT200 is de kleinste elektrische sleepboot in de MasterTug® bereik en is ontworpen
om ladingen met een gewicht tot 2.000 kg verplaatsen.

De intern gewicht packs zorgen voor maximale trekkracht, zodat de krachtige AC motor werken bij
maximale efficiëntie. In combinatie met de variabele snelheid knop, de MT200 is de perfecte elektrische
sleepboot voor bewegende delen, voorraad of containers via verschillende omgevingen.

De automatische helmstok afgesneden zelfregulerende wielen en extra ankerpunten alle maximaliseert
de veiligheid en de verwisselbare batterij zorgt ervoor dat de machine is beschikbaar voor gebruik 24/7.

Om te zien hoe de MT200 kan u helpen uw veiligheid en efficiëntie, boek een gratis on-site demonstratieMasterTug MT200



Industries Geschikt voor gebruik in diverse toepassingen en sectoren

Bouwmachines

Belangrijkstevoordelen 1 jaar volledige garantie

• Duwen en trekken elke last veilig tot 2.000 kg
• Verwisselbare accu voor 24/7 gebruik
• Disselarm laat automatisch remsysteem
• Anti-crush-functie voor de veiligheid van de bestuurder
• Intern gewicht packs voor extra stabiliteit

• Volledig klantgericht en maat koppelingen
• Verkrijgbaar in  ATEX

Productafmetingen

Veiligheidskenmerken Zie onze website voor alle technische details

Automatische begrenzing wanneer de
stuurarm terugkeert naar de verticale
positie

Anti-verpletterknop

Noodstopknop Waarschuwingsclaxon

Max.laadvermogen Zie onze website voor alle technische details

Zwenkwielen Rails
Max. 2,000 kg* Max. 8,000 kg*

*Het "maximale laadvermogen" is enkel een aanbeveling voor de
geschatte rolweerstand. Uw omgeving en het wieltype kunnen dit
cijfer beïnvloeden. Daarom voeren we bij elk project een
gedetailleerde, technische evaluatie uit. Al onze berekeningen
voorzien een "veilige werklast" factor zodat een veilige werking in
alle omstandigheden gegarandeerd is.
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Technischegegevens Zie onze website voor alle technische details

Identificatie
Product Code MT200
Aanbevolen gewicht van de lading - Castors 2000 kg
Aanbevolen gewicht van de lading - Rails 8000 kg
Machine gewicht inclusief batterij 214 kg
Type aandrijving elektrisch AC
handrem electromagnetisch
Aandrijfwiel type polyurethaan
Aandrijving motorvermogen 1.2 kW
regelaartype AC
Variabele machinesnelheid 0.1 km/h - 5 km/h
Beschermingsgraad IP44

Batterij  Opties
Batterij - verzegeld - 46Ah 24V - verwisselbare

Laadopties
Charger - interne - 12.5A 24V - 110V-240V
Charger - extern - 10A 24V - 110V-240V

Mast opties
Mast - vast

Bijkomend materiaal
Knipperend veiligheid licht en beweging bleeper
Twee snelheid keuzeschakelaar
Heffen en verankeringspunten
Batterij beschermingssysteem

Mannelijke koppeling opties
Koppeling - man - in hoogte verstelbaar box

Vrouwelijke koppeling opties
Koppeling - female - box

MasterTug MT200



Contacteerons Vind uw lokale dealer hier

Contacteer gerust uw plaatselijke dealer om een gratis demonstratie te organiseren of voor verdere informatie
over onze producten.

, , , ,
Telefoon:  e-mail: sales@mastermover.com
Fax:  Website: www.mastermover.com

Overons

Het Britse succesverhaal met klanten over de hele wereld begint in Derbyshire, Engeland waar de draaischijf van
ons productiebedrijf MasterMover gevestigd is.

Onze producten zijn zeer gegeerd door toonaangevende organisaties en wereldwijde merken over een brede waaier
van sectoren waaronder de ruimtevaart, de automobielsector en farmaceutische bedrijven, kleinhandelaren en de
gezondheidszorg.
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