
Magyarország Elektromos vontatótargonca-megoldáso

MasterTug® MT400+ A MasterTug® MT400 + egy személy működött, egyszerű és könnyű elektromos vontató, amely
felhasználható szerte a különböző alkalmazásokat.

Egy gyorskioldó csap vagy kombi-zár, párosulva a hidraulikus emelőoszlop és hidraulikus tömeg átviteli
rendszer, lehetővé teszi, hogy a MT400 +, hogy szüntesse csatolt terhelések akár 4000 kg-os
biztonságosan.

Az automatikus kormányrúd levágta, az önbeálló görgők és a kiegészítő rögzítési pontok összes
maximalizálásával kezelő biztonságát és a cserélhető elem biztosítja a készülék készen áll a használatra
24/7.
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Industries Suitable for use in a wide range of applications and sectors

Műanyagok és fémek sajtolása Vegyipar Üveg Szélerőművek

KeyBenefits 1 year full guarantee

• Húzó és bármilyen rakomány biztonságos akár 4000
kg
• Cserélhető akkumulátor 24/7 működés
• Csatolása terhek gyors kioldópecket vagy kombinált
zár
• Hidraulikus súlyátvitel is súlyelosztás
• Változtatható sebesség ellenőrzés
• Tiller kioldó automata fékrendszer
• Teljesen testre szabható és méretre szabott

tengelykapcsolók
• Elérhető a  Stainless Steel  és a  ATEX

ProductDimensions

SafetyFeatures See our website for full technical details

Önbeálló görgő őr lábvédő Automatikus levágja kezelőkar visszatér
függőleges

Anti-összetörni gomb Vészleállító gomb

MaxLoadWeight See our website for full technical details

Görgők Sínek
Moves up to 4,000

kg*
Moves up to 16,000

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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Műszakiadatok See our website for full technical details

Megnevezés
Termékkód MT400+
Ajánlott terhelés – Görgők 4000 kg
Ajánlott terhelés – Sínek 16000 kg
A gép tömege akkumulátorral együtt 305 kg
Hajtás típusa Elektromos, AC
Rögzítőfék Elektromágneses
Hajtókerék típusa Poliuretán
Hajtómotor teljesítménye 1.5 kW
Vezérlő típusa AC
Változtatható gépsebesség 0.1 km/h - 5 km/h
Behatolásvédelem IP44

Battery data
Akkumulátor - zárt - 102Ah 24V - cserélhető
Akkumulátor - zárt - 119Ah 24V - cserélhető

Charging options
Töltő - külső - 10A 24V - 110V-240V
Töltő - külső - 20A 24V - 110V-240V

Additional equipment
villogó fény a biztonság és a mozgás bleeper
Két sebesség kapcsoló
Vezeték nélküli vezérlő készülék
kombi zár
Akkumulátor védelmi rendszer
gyorscsatlakozóval csapok

Male coupling options
Összekötő - férfi - állítható magasságú combi - közepes
Összekötő - férfi - állítható magasságú doboz - közepes
Összekötő - csatorna kapcsolótest

Female coupling options
Összekötő - nő - combi - közepes
Kapcsolás - női - doboz - közepes
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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

Blanenská 1308, Areál Čokoládovny Fikar, 664 34 Kuřim, , Česká republika
Telefonszám: +420 721 187 768 E-mail: petr.cermak@smartsels.com
Fax:  Webhely: www.mastermover.com

Rólunk

A MasterMover gyártási központja az egyesült királyságbeli Derbyshire-ben található. A vállalat működése egy brit
sikertörténet, ügyfelei a világ minden részén megtalálhatók.

Termékeink piacvezető vállalatokat és nemzetközi márkákat szolgálnak iparágak egész sorában, a repülőgépipartól
a járműiparon, gyógyszeriparon vagy a kiskereskedelmen át az egészségügyig.
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