
Türkiye Electric Tug Solutions

MasterTug® MT200 MasterTug® MT200MasterTug® serisinin en küçük elektrikli römorkör ve 2.000 kg'a kadar yükleri
taşımak için tasarlanmıştır.

dahili ağırlık paketleri maksimum verimlilikte çalışmasına yüksek güç AC motor sağlayan maksimum
çekiş sağlar. Değişken hız butonu ile birleştiğinde, MT200 çeşitli ortamlarda aracılığıyla parçaları, stok
veya konteyner taşıma için mükemmel elektrik römorkör olduğunu.

Otomatik yeke, kesilmiş kendinden ayarlı tekerlekler ve ek bağlantı noktaları tüm üst düzeye çıkarır
operatör güvenliği ve değiştirilebilir batarya makine kullanımı 24/7 hazır olmasını sağlar.

MT200 size güvenliğini ve verimliliğini, serbest yerinde gösteri kitapMasterTug MT200



Industries Geniş bir uygulama ve sektörler aralığında kullanıma uygundur

İş Makinesi

TemelYararları 1 yıl tam garanti

• İtin ve güvenle 2.000 kg'a herhangi bir yük çekin
• 24/7 çalışma için Değiştirilebilir pil
• otomatik fren sistemi serbest kol Tiller
• Operatör güvenliği için Anti-kırma düğmesi
• İlave stabilite için iç ağırlık paketleri

• Tamamen özelleştirilebilir ve kaplinler ısmarlama
•  ATEX  mevcuttur

ÜrünBoyutları

GüvenlikÖzellikleri Teknik ayrıntıların tamamı için lütfen web sitemize bakın

Kumanda Kolu Dik Duruma Gelince
Otomatik Durma

Sıkışmayı Önleyici Buton

Acil Durum Durdurma Butonu Uyarı Kornası

AzamiYükAğırlığı Teknik ayrıntıların tamamı için lütfen web sitemize bakın

Nakil Tekerlekleri Raylar
Azami 2,000 kg* Azami 8,000 kg*

*"Azami yük ağırlığı", yuvarlanma direncine tahmin yoluyla
ulaştığımızdan, sadece bir tavsiyedir. Ortamınız ve tekerlek tipiniz bu
rakamı etkileyebilir ki bizim her proje için ayrıntılı teknik
değerlendirme yapmamızın sebebi de budur. Tüm hesaplarımız, her
türlü ortamda güvenli çalışma sağlayabilmek için bir "güvenli iş
yükü" faktörü içerir.
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TeknikVeriler Teknik ayrıntıların tamamı için lütfen web sitemize bakın

Tanımlama
Ürün kodu MT200
Tavsiye edilen yük ağırlığı - Tekerler 2000 Kg
Tavsiye edilen yük ağırlığı - Raylar 8000 Kg
pil dahil Makina ağırlığı 214 Kg
sürücü tipi Elektrik AC
El freni Elektromanyetik
Tahrik tekerleği tipi Poliüretan
Tahrik motoru gücü 1.2 kW
kontrolör tipi AC
Değişken makine hızı 0.1 km/h - 5 km/h
giriş Koruması IP44

Akü Seçenekleri
Pil takımı - mühürlü - 46Ah 24V - değiştirilebilir

Şarj Cihazı Seçenekleri
Şarj - İç - 12.5A 24V - 110V-240V
Şarj - Dış - 10A 24V - 110V-240V

Hidrolik Kaldırma Silindiri Seçenekleri
Direk - Sabit

İlave Ekipman
Güvenlik ışık ve hareket bleeper Yanıp sönen
İki hız seçme anahtarı
Kaldırma ve bağlama noktaları
Pil koruma sistemi

Erkek Kapling Seçenekleri
Kavrama - erkek - yükseklik ayarlı kutu

Dişi Kapling Seçenekleri
Kavrama - kadın - Kutuyu
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BizimleİrtibataGeçin Yerel bayinizi buradan bulabilirsiniz

Ücretsiz bir tanıtım ayarlamak veya malzeme taşıma çözümlerimiz hakkında daha fazla bilgi için, lütfen yerel
bayiniz ile iletişime geçin.

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi, Eskoop Sanayi Sitesi, C7 Blok No 456, 34490 Başakşehir - İstanbul, , Türkiye
Telefon: +90 212 671 78 77 E-posta: info@termik-enerji.com
Faks: +90 212 671 78 70 İnternet sitesi: www.termik-enerji.com

Hakkımızda

Birleşik Krallık'ın önemli imalat merkezi Derbyshire'de yerleşik bulunan MasterMover, dünya çapında müşterileri
olan bir Britanya iş başarısı hikayesidir.

Ürünlerimiz Havacılık, Otomotiv, Eczacılık, Perakendecilik ve Sağlık dahil geniş bir endüstri profilinde piyasanın öncü
kuruluşlarının ve küresel markaların güvenine sahiptir.
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