
Portugal Soluções em Rebocadores Elétricos

MasterTug® MT400+ O MasterTug® MT400 + é uma única pessoa operado, simples e fácil de cabo elétrico que pode ser
usado em várias aplicações.

Um pino de libertação rápida ou combi-fechadura, acoplado com o mastro de elevação hidráulico e um
sistema de transferência de peso hidráulico, permite que o MT400 + para elevador ligado cargas de até
4.000 kg com segurança.

O leme automático cortado, rodízios auto-ajustáveis e pontos de ancoragem adicionais toda a
segurança do operador maximiza ea bateria intercambiável garante a máquina está disponível para uso
24/7.
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Industries Adequado para utilização numa vasta gama de aplicações e setores

Extrusão de metais e plástico Indústria química Indústria vidreira Fabrico de turbinas eólicas

Principaisbenefícios 1 ano de garantia completa

• Empurrar e puxar qualquer carga com segurança até
4.000 kg
• bateria substituível para operação 24/7
• Anexar cargas com um pino de libertação rápida ou
combi-lock
• Transferência de peso hidráulica para distribuição de
peso mesmo
• controles de velocidade variável
• Tiller braço de liberação sistema de travagem

automática
• Inteiramente customizável e bespoke acoplamentos
• Disponível em  aço inoxidável  e  ATEX

Dimensõesdoproduto

CaracterísticasdesegurançaConsulte o nosso Web site para obter detalhes técnicos completos

guarda rícino auto-ajustável para
proteção dos pés

Automático cortado como rebento braço
retorna para verticais

botão anti-queda Botão de parada de emergência

Pesomáximodacarga Consulte o nosso Web site para obter detalhes técnicos completos

Rodízios Carris
Até 4,000 kg* Até 16,000 kg*

*"O peso máximo de carga" é apenas uma recomendação a que
chegamos ao estimar a resistência ao rolamento. Cada ambiente e
tipo de roda podem afetar estes dados, razão pela qual efetuamos
uma avaliação técnica detalhada em cada projeto. Todos os nossos
cálculos incluem um fator de "carga de trabalho segura" para
garantir a segurança do funcionamento em todas as circunstâncias.
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/pt/grupos-de-produtos/aço-inoxidável/mastertug-mt5-400-stainless
/pt/grupos-de-produtos/atex


Dadostécnicos Consulte o nosso Web site para obter detalhes técnicos completos

Identificação
Código do produto MT400+
Peso da carga recomendada - Rodízios 4000 Kg
Peso da carga recomendada - Carris 16000 Kg
Peso da máquina com bateria 305 Kg
Drive type Electric AC
Parking brake Electromagnetic
Tipo de roda motriz Polyurethane
Drive motor power 1.5 kW
Controller type AC
Velocidade variável da máquina 0.1 km/h - 5 km/h
Proteção de entrada IP44

Opções de bateria
Bateria - selados - 102Ah 24V - intercambiáveis
Bateria - selados - 119Ah 24V - intercambiáveis

Opções de carregamento
Carregador - externo - 10A 24V - 110V-240V
Carregador - externo - 20A 24V - 110V-240V

Equipamento adicional
luz intermitente segurança e bleeper movimento
selector de duas velocidades
aparelho de controle sem fio
bloqueio combi
sistema de proteção da bateria
rápidas pinos de acoplamento liberação

Opções de acoplamento macho
Acoplamento - combi ajustável em altura - - do sexo masculino médio
Acoplamento - caixa ajustável em altura - - do sexo masculino médio
Acoplamento - corpo de acoplamento canal

Opções de acoplamento fêmea
Acoplamento - feminino - combi - medium
Acoplamento - feminino - box - medium
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Contacte-nos Encontre aqui o seu revendedor local

Para obter uma demonstração gratuita ou mais informações sobre as nossas soluções para o manuseamento
de materiais, contacte o representante local.

c/ Llobregat 6-8 Nave 2, Pol. Ind. El Pla, 08750 Molins de Rei, , Barcelona
Telefone: 934 739 137 Correio electrónico: info@ibertecnic.com
Fax:  Website: www.mastermover.com

Empresa

Localizada em Derbyshire, o núcleo industrial do Reino Unido, a MasterMover é uma história de sucesso
empresarial britânica com clientes por todo o mundo.

Os nossos produtos têm a confiança de organizações líderes de mercado e de marcas globais ao longo de uma
ampla área transversal de indústrias,incluindo as áreas aeroespacial, automóvel, farmacêutica, revenda e
cuidados de saúde.
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