
România Soluții de remorchere electrice

Remorcher electric
controlat wireless |
PS3000+

PS3000+ este cel mai puternic remorcher electric oferit de MasterMover. Controlat de un operator
pedestru, acesta poate deplasa sarcini pe rotile de până la 30.000 kg. Poate fi manipulat de un singur
operator cu ajutorul unui transmițător wireless pentru a împinge, trage și manevra sarcini ajutat de
servodirecție, fiind singurul remorcher care se mândrește cu această caracteristică. Un catarg
hidraulic robust și un sistem de cuplare inteligent asigură tracțiune maximă la roata motoare
industrială, în timp ce motorul de acționare și bateria cu capacitate industrială laterală furnizează
puterea necesară pentru deplasarea sarcinilor.
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Industrii Suitable for use in a wide range of applications and sectors

Automobile și vehicule utilitare Automobile și vehicule utilitare Echipamente pentru construcții
și minerit

beneficiicheie Furnizat cu o garanție completă de 1 an

• Control wireless complet
• Transfer de greutate hidraulic
• Baterii interschimbabile

• Sarcină utilă de până la 30.000 kg
• Sistem hidraulic cu autoreglare
• Șasiu din oțel testat prin AEF

Dimensiuni

CaracteristicidesiguranțăSee our website for full technical details

Dispozitiv de protecție cu rotile cu
autoreglare

Oprire de urgență

Sirenă

GreutateamaximăaîncărcăturiiSee our website for full technical details

Rotile Șine
pâna la 30,000 kg* pâna la 120,000

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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Fișatehnică See our website for full technical details

Identificare
Codul produsului PS3000+
Greutatea de încărcare recomandată - Rotile 30,000 kg
Greutatea de încărcare recomandată - Șine 120,000 kg
Greutatea mașinii, inclusiv bateria 1271 kg
Tipul de acționare Electric AC
Frână de parcare Electromagnetic
Tipul roții motoare Poliuretan
Puterea motorului de acționare 5 kW
Viteză variabilă a mașinii 0-6kph
Indice de protecție împotriva factorilor externi IP44

Opțiuni pentru baterie
Set de baterii - sigilate - 120Ah 48V - interschimbabile

Opțiuni de încărcare
Încărcător - extern - 20A 48V - 85V-265V
Încărcător - intern - 20A 48V - 85V-265V
Încărcător - unitate de încărcare a bateriilor - 20A 48V - 85V-265V

Echipamente suplimentare
Opțiune - cărucior de transport cu baterie individuală
Opțiune - Lumină de stare
Opțiune - puncte de ridicare și ancorare
Opțiune - cameră de bord
Opțiune - sistem de protejare a bateriei
Opțiune - oprire de urgență wireless pentru operator suplimentar - un echipament

Opțiuni de cuplaj masculin
Cuplaj - masculin - combi - foarte mare

Opțiuni de cuplaj feminin
Cuplaj - feminin - foarte mare
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Contactați-ne Distribuitorul dvs. local

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
Telephone Sales: +420 721 187 768 Trimiteți un e-mail: petr.cermak@smartsels.com
Fax:  Pagină web: www.mastermover.com

Desprenoi

Situat în Derbyshire, centrul de fabricație din Marea Britanie MasterMover este o poveste de succes în afaceri
britanică cu clienți din întreaga lume.

Organizații de top de pe piață și mărci globale dintr-o largă gamă de industrii, inclusiv, Industria aerospațială,
Auto, Farmaceutică, Retail și Sănătate, se bazează pe produsele noastre.

Power Steered PS3000+


