Polska

Ciągniki Elektryczne

MasterTug® MT300+

MasterTug® MT300 + wykorzystuje hydrauliczny system przenoszenia ciężaru, aby zapewnić
równomierne rozłożenie masy ciężkich ładunków.
Połączenie hydraulicznego masztu podnoszącego z szybkozłączem lub zamkiem szyfrowym umożliwia
MT300+ częściowe obciążenie. Zapewnia to przyczepność potrzebną do przenoszenia ładunków o masie
do 3000 kg.
Dodatkowe funkcje takie jak możliwość regulacji prędkości, samoregulująca osłona kół i automatyczne
zatrzymanie maszyny przy zwolnieniu sterownika zapewniają bezpieczeństwo operatora przez cały czas
używania maszyny

MasterTug MT300+

Industries

Suitable for use in a wide range of applications and sectors

Silnik, Pompa i Generator

Tworzyw sztucznych i metali
Wyciskanie

KeyBenefits

Pojazdów samochodowych i
komercyjne

Silnik, Pompa i Generator

1 year full guarantee

• Pcha i ciągnie ładunki do 3000 kg
• Wymienna bateria do pracy 24/7
• Połącz ładunki przy użyciu szybkozłączka i zamku
szyfrowego
• Automatyczne zatrzymanie maszyny przy zwolnieniu
sterownika
• Regulacja prędkości

• Hydrauliczne przenoszenie wagi dla równomiernego
rozkładu ciężaru
• W pełni konfigurowalne i wykonane na zamówienie
złącza
• Dostępne w ATEX

ProductDimensions

zabezpieczenia

See our website for full technical details

Samoregulujący straż rycynowy dla
ochrony stóp

Automatyczne zatrzymanie maszyny przy
zwolnieniu sterownika

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 3,000 kg*

aż do 12,000 kg*

MasterTug MT300+

Danetechniczne

See our website for full technical details

Identyfikacja
Kod produktu
Zalecane maksymalne obciążenie (koła)
Zalecane maksymalne obciążenie (szyny)
Waga maszyny razem z akumulatorem
Rodzaj napędu
Hamulec postojowy
Typ koła napędowego
Moc silnika napędowego
Typ kontrolera
Zmienna prędkość maszyny
Stopień ochrony
opcje akumulatorów
Akumulator uszczelniony - 73Ah 24V -(wymienne)
opcje ładowania
Ładowarka wewnętrzna - 12.5A 24V - 110V-240V
Ładowarka zewnętrzna- 12.5A 24V - 110V-240V
Additional equipment
Migające światło bezpieczeństwa i dźwięk podczas ruchu
Regulacja prędkości
Zamek szyfrowy
Szybkozłączka
System ochrony baterii
Male coupling options
Zamek szyfrowy z regulacją wysokości (średni)
Zamek szyfrowy z pudełkiem z regulacją wysokości (średni)
Kanałowy korpus sprzęgający
Female coupling options
Skrzynka sprzęgająca (średnia)
Skrzynka sprzęgająca (średnia)

MasterTug MT300+

MT300+
3000 kg
12000 kg
205 kg
Elektryczny AC
Elektromagnetyczny
Poliuretan
1.2 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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