
Magyarország Elektromos vontatótargonca-megoldáso

Teljesítményfigyelő
PS3000 + | Vezeték
nélküli vezérelt
elektromos vontató

A MasterMover által kínált legerősebb elektromos gyalogos vontató a PS3000 +, amely 30 000 kg-os
görgőknél képes mozgatni a terheket. Egyetlen kezelő vezeték nélküli adó segítségével vezethet a teher
továbbhúzásához, húzásához és manőverezéséhez a szervokormány segítségével, ez az egyetlen
vontató, aki büszkélkedhet ezzel a funkcióval. A robusztus hidraulikus árboc és egy kapcsolórendszer
maximális tapadást biztosít az ipari meghajtókerékhez, miközben a meghajtómotor és az oldalsó
rakodókapacitású akkumulátor biztosítja a mozgást.
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Industries Suitable for use in a wide range of applications and sectors

Gépjárművek és haszonjárművekGépjárművek és haszonjárművekÉpítőipari és bányászati
berendezések

KeyBenefits 1 year full guarantee

• Complete wireless control
• Hydraulic weight transfer
• Interchangeable batteries

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

ProductDimensions

SafetyFeatures See our website for full technical details

Self adjusting castor guard Emergency stop

Warning horn

MaxLoadWeight See our website for full technical details

Görgők Sínek
Moves up to 30,000

kg*
Moves up to
120,000 kg*

* A "maximális teherbírás" csak egy olyan javaslat, amelyet a
gördülési ellenállás becslésével érünk el. A környezet és a kerék
típusa befolyásolhatja ezt az ábrát, ezért minden projektre részletes
műszaki értékelést végezünk. Minden számításunk tartalmaz egy
"biztonságos munkaterhelést", amely biztosítja a biztonságos
üzemeltetést minden körülmények között.
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Műszakiadatok See our website for full technical details

Megnevezés
Product code PS3000+
Recommended load weight - Castors 30,000 kg
Recommended load weight - Rails 120,000 kg
Machine weight including battery 1271 kg
Drive type Electric AC
Parking brake Electromagnetic
Drive wheel type Polyurethane
Drive motor power 5 kW
Variable machine speed 0-6kph
Ingress Protection IP44

Battery data
Battery pack - sealed - 120Ah 48V - interchangeable

Charging options
Charger - external - 20A 48V - 85V-265V
Charger - internal - 20A 48V - 85V-265V
Charger - battery station - 20A 48V - 85V-265V

Additional equipment
Option - single battery transportation trolley
Option - status light
Option - lifting and anchoring points
Option - on board camera
Option - battery protection system
Option - remote wireless E-stop - 1 machine

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

Blanenská 1308, Areál Čokoládovny Fikar, 664 34 Kuřim, , Česká republika
Telefonszám: +420 721 187 768 E-mail: petr.cermak@smartsels.com
Fax:  Webhely: www.mastermover.com

Rólunk

A MasterMover gyártási központja az egyesült királyságbeli Derbyshire-ben található. A vállalat működése egy brit
sikertörténet, ügyfelei a világ minden részén megtalálhatók.

Termékeink piacvezető vállalatokat és nemzetközi márkákat szolgálnak iparágak egész sorában, a repülőgépipartól
a járműiparon, gyógyszeriparon vagy a kiskereskedelmen át az egészségügyig.
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