
Polska Ciągniki Elektryczne

Multi-Link PS3000 + |
Holownik elektryczny
sterowany
bezprzewodowo

Najmocniejszy ciągnik elektryczny obsługiwany przez pieszego operatora, jaki oferuje firma MasterMover,
to PS3000+. Może przewozić ładunki o masie do 30 000 kg. Dzięki bezprzewodowemu nadajnikowi
jeden operator może sterować maszyną, aby pchała, ciągnęła i manewrowała ładunkiem. Jest to również
jedyna maszyna tego typu wyposażona w funkcję wspomagania kierownicy. Solidny maszt hydrauliczny
i inteligentny układ sprzęgający zapewniają maksymalną przyczepność przemysłowych kół napędowych,
a silnik i przemysłowy akumulator ładowany z boku gwarantują maszynie odpowiednią moc.
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Industries Suitable for use in a wide range of applications and sectors

Produkcyjno-montażowy

KeyBenefits 1 year full guarantee

• Całkowicie bezprzewodowe sterowanie
• Hydrauliczne przenoszenie masy
• Wymienne akumulatory
• Ładowność do 360 000 kg

• Samoregulujący się układ hydrauliczny
• FEA tested steel chassisStalowa obudowa
przetestowana metodą elementów skończonych
• Link up to 12 machines

ProductDimensions

zabezpieczenia See our website for full technical details

Samodopasowująca się osłona kół
prowadzących

Wyłącznik awaryjny

Klakson ostrzegawczy

MaxLoadWeight See our website for full technical details

Castors
aż do 360,000 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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Danetechniczne See our website for full technical details

Identyfikacja
Kod produktu PS3000+
Zalecana masa ładunku – kółka samonastawne 30,000 kg
Masa maszyny z akumulatorem 1271 kg
Typ napędu Electric AC
Hamulec postojowy Elektromagnetyczny
Typ koła napędowego Poliuretan
Moc silnika napędowego 5 kW
Typ kontrolera AC
Zmienna prędkość maszyny 0-6kph
Rodzaj sterownika sterującego AC
Ingress Protection IP44

opcje akumulatorów
Battery pack - sealed - 120Ah 48V - interchangeable

opcje ładowania
Charger - external - 20A 48V - 85V-265V
Charger - internal - 20A 48V - 85V-265V
Charger - battery station - 20A 48V - 85V-265V

Additional equipment
Opcje - wózek transportowy z jednym akumulatorem
Opcje - kontrolka stanu
Opcje - punkty podnoszenia i kotwiczenia
Opcje - kamera
Opcje - system ochrony akumulatora
Opcje - bezprzewodowy wyłącznik awaryjny dla dodatkowego operatora — 1 maszyna

Male coupling options
Coupling - male - combi - extra large

Female coupling options
Coupling - female - extra large
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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

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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