Portugal

Soluções em Rebocadores Elétricos

Multi-Link PS3000 + |
Rebocador elétrico com
direção controlada sem
fio

Os sistemas Multi-Link da MasterMover permitem que um único operador remoto controle
simultaneamente até 12 rebocadores através de um movimento sincronizado.
Esta aplicação modular, escalável e preparada para o futuro permite que um sistema Multi-Link de
unidades PS3000 + manuseie cargas que variam de 30 a 360T.
Os sistemas multi-link garantem uma manipulação segura, precisa e eficaz do produto, resultando em
maior eficiência da produção e menor risco de danos ao produto.

Multi-link Power Steered PS3000+

Industries

Adequado para utilização numa vasta gama de aplicações e setores

Produção e Montagem

Principaisbenefícios

1 ano de garantia completa

• Complete wireless control
• Hydraulic weight transfer
• Interchangeable batteries
• Up to 360,000kg load capacity

• Self adjusting hydraulics
• Transferência de peso alavancada
• Link up to 12 machines

Dimensõesdoproduto

Consulte o nosso Web site para obter detalhes técnicos completos
Característicasdesegurança

Protetor de rodízio auto-ajustável

Emergency stop

Buzina de aviso

Pesomáximodacarga

Consulte o nosso Web site para obter detalhes técnicos completos

*"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.
Rodízios
Até 360,000 kg*
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Dadostécnicos

Consulte o nosso Web site para obter detalhes técnicos completos

Identificação
Product code
Recommended load weight - Castors
Machine weight including battery
Drive type
Parking brake
Drive wheel type
Drive motor power
Drive motor controller type
Variable machine speed
Steering controller type
Proteção contra infiltrações
Opções de bateria
Battery pack - sealed - 120Ah 48V - interchangeable
Opções de carregamento
Charger - external - 20A 48V - 85V-265V
Charger - internal - 20A 48V - 85V-265V
Charger - battery station - 20A 48V - 85V-265V
Equipamento adicional
Option - single battery transportation trolley
Option - status light
Opção - pontos de elevação e ancoragem
Option - on board camera
Opção - sistema de proteção da bateria
Option - remote wireless E-stop - 1 machine
Opções de acoplamento macho
Coupling - male - combi - extra large
Opções de acoplamento fêmea
Coupling - female - extra large
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PS3000+ Multi-link
30,000 kg up to 360,000 kg
1271 kg
Electric AC
Electromagnetic
Polyurethane
5 kW
AC
0-6kph
AC
IP44

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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