Slovensko

Elektrické Ťahače

Riadené napájanie
PS3000 + | Bezdrôtové
ovládané elektrické
remorkér

Power Steered PS3000+

Najsilnejším elektrickým remorkérom pre chodcov, ktorý ponúka MasterMover, je PS3000 +, ktorý
dokáže prenášať zaťaženie na kolieskach až do 30 000 kg. Jeden operátor môže jazdiť s bezdrôtovým
vysielačom na tlačenie, ťahanie a manévrovanie bremien pomocou posilňovača riadenia, ktorý sa môže
pochváliť iba touto funkciou. Robustný hydraulický stožiar a spojovací systém zabezpečujú maximálnu
trakciu s priemyselným hnacím kolesom, zatiaľ čo hnací motor a batéria s priemyselnou kapacitou na
bočné zaťaženie dodávajú energiu na pohyb.

Odvetvia

Vhodné pre použitie v širokej škále aplikácií a odvetví

Automotive

Automotive

Hlavnévýhody

Stavebný a ťažobný priemysel

Dodáva sa so zárukou 1 rok

• Complete wireless control
• Hydraulic weight transfer
• Interchangeable batteries

• Up to 30,000kg load capacity
• Self adjusting hydraulics
• FEA tested steel chassis

Rozmery

Bezpečnostnéfunkcie

Pozrite si naše webové stránky pre úplné technické podrobnosti

Self adjusting castor guard

Emergency stop

Warning horn

Max.hmotnostnákladu

Pozrite si naše webové stránky pre úplné technické podrobnosti

*"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.
Kolieska

Koľajnice

Do 30,000 kg*

Do 120,000 kg*
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Technickéúdaje

Pozrite si naše webové stránky pre úplné technické podrobnosti

Identifikácia
Product code
Recommended load weight - Castors
Recommended load weight - Rails
Machine weight including battery
Drive type
Parking brake
Drive wheel type
Drive motor power
Variable machine speed
Zaščita pri vdoru
Možnosti batérie
Battery pack - sealed - 120Ah 48V - interchangeable
Možnosti nabíjania
Charger - external - 20A 48V - 85V-265V
Charger - internal - 20A 48V - 85V-265V
Charger - battery station - 20A 48V - 85V-265V
Ďalšia výbava
Option - single battery transportation trolley
Možnosť - lučka stanja
Možnosť - točke dviganja in sidranja
Option - on board camera
Možnosť - sistem za zaščito akumulatorjev
Option - remote wireless E-stop - 1 machine
Zasúvacie pripájacie možnosti
Coupling - male - combi - extra large
Nasúvacie pripájacie možnosti
Coupling - female - extra large
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PS3000+
30,000 kg
120,000 kg
1271 kg
Electric AC
Electromagnetic
Polyurethane
5 kW
0-6kph
IP44

Kontaktujtenás

Nájdete svojho predajcu

Ak potrebujete viac informácií, radi by ste si pozreli bezplatnú ukážku, dostali cenovú ponuku alebo hovorili
s obchodným zástupcom o vašej žiadosti, vyplňte nasledujúci formulár.
Blanenská 1308, Areál Čokoládovny Fikar, 664 34 Kuřim, , Česká republika
Telefón: +420 721 187 768 e-mail: petr.cermak@smartsels.com
Faxom: Web: www.mastermover.com

Onás
Spoločnosť MasterMover nachádzajúca sa v Derbyshire, priemyselnom centre Veľkej Británie, je stelesnením
britského obchodného úspechu a má zákazníkov po celom svete.
Na naše výrobky sa spoliehajú najúspešnejšie spoločnosti na trhu a medzinárodné organizácie pôsobiace v rôznych
priemyselných odvetviach vrátane leteckého, automobilového, farmaceutického, maloobchodného a zdravotníctva.
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