
Türkiye Electric Tug Solutions

MasterTug® MT600+ MasterTug® MT600+ da ağırlık dağılımına ve en üst düzeye çıkarmak güvenliği sağlamak için bir hidrolik
ağırlık transfer sistemi kullanan elektrikli römorkör, çok yönlü hareket ederken ağır yükler.

Hidrolik kaldırma direk ile birlikte hızlı bir serbest bırakma pimi ya da birleşik kilidi, güvenli bir şekilde en
fazla 6.000 kg kaldırma bağlı yüklere MT600 + sağlar.

MT600 + için opsiyonel kablosuz kumanda ahize engel veya tehlikeler kolayca kaçınılır sağlanması tek
bir operatörün her zaman tam görünürlük korumak sağlar.

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.MasterTug MT600+



Industries Geniş bir uygulama ve sektörler aralığında kullanıma uygundur

Kağıt Otomotiv ve Ticari araçlar Çelik ve imalat Plastik ve metal ekstrüzyonu

TemelYararları 1 yıl tam garanti

• İtin ve güvenli bir şekilde en fazla 6000 kg bir yük
çekerek
• 24/7 çalışma için Değiştirilebilir pil
• Kablosuz kontrol ahize
• Değişken hız kontrolleri

• otomatik fren sistemi serbest kol Tiller
• Tamamen özelleştirilebilir ve kaplinler ısmarlama
•  ATEX  mevcuttur

ÜrünBoyutları

GüvenlikÖzellikleri Teknik ayrıntıların tamamı için lütfen web sitemize bakın

Ayak koruması için Kendinden ayarlı hint
bekçi

Otomatik dikey yeke kolu olarak döndüğü
kesti

Anti-kırma düğmesi Acil durdurma düğmesi

AzamiYükAğırlığı Teknik ayrıntıların tamamı için lütfen web sitemize bakın

Nakil Tekerlekleri Raylar
Azami 6,000 kg* Azami 24,000 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 MT600+
Tavsiye Edilen Yük Ağırlığı - Nakil Tekerlekleri Üzerinde 6000 Kg
Tavsiye Edilen Yük Ağırlığı - Raylar Üzerinde 24000 Kg
Akü dahil makine ağırlığı 315 Kg
Drive type Elektrikli AC
Park Freni Elektromanyetik
Tahrik Teker Tipi Poliüretan
Tahrik Motoru Gücü 1.5 kW
Kontrol Ünitesi Tipi AC
Değişken Makina Hızı 0.1 km/h - 5 km/h
giriş Koruması IP44

Akü Seçenekleri
Pil takımı - mühürlü - 119Ah 24V - değiştirilebilir
Battery bu ambalajda lityum - 118Ah 24V - Sabit

Şarj Cihazı Seçenekleri
Şarj - Dış - 10A 24V - 110V-240V
Şarj - Harici - 20A 24V - 110V-240V

İlave Ekipman
Güvenlik ışık ve hareket bleeper yanıp sönen
İki hız seçme anahtarı
kablosuz kumanda ahize
kombi kilit
hızlı bırakma bağlantı pimleri
Pil koruma sistemi

Erkek Kapling Seçenekleri
Kaplin - erkek - Yüksekliği ayarlanabilen kombi - orta
Kavrama - erkek - yüksekliği ayarlanabilir kutu - orta
Kaplin - kanal kuplaj gövdesi

Dişi Kapling Seçenekleri
Kavrama - kadın - kombi - orta
Kavrama - kadın - Kutuyu - orta
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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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