Česká republika

Elektrické Tahače

SmartMover® SM100

SmartMover® SM100 je bateriově poháněný tahač, který je schopen vygenerovat potřebnou trakci
pomocí systému přenosu váhy. To umožňuje jednomu operátorovi snadno a bezpečně manipulovat
náklad o hmotnosti až 1.000 kg.
Jednoduchý pákou ovládaný systém zajišťuje bezpečné připojení k nákladu. Díky tomu je tahač SM100
bezpečnější alternativou k ruční manipulaci těžkých nákladů. Tahač je vybaven protiskluzovými
pneumatikami odolnými proti propíchnutí a podpůrnými kolečky.

SmartMover® SM100

SmartMover® SM100 je všestranný a kompaktní elektrický tahač, který má širokou škálu možností, aby
se co nejlépe přizpůsobil Vaší aplikaci. K dispozici jsou různé spojky, bezpečnostní prvky a další možnosti
tahače.

Odvětví

Vhodné pro použití v široké škále aplikací a sektorů

Zdravotnictví

Výroba a montáž

Klíčovépřínosy

Maloobchod a logistika

Výroba a montáž

Plná záruka po dobu 1 roku

• bezpečné tlačení/tažení nákladu až do 1.000 kg,
• vyměnitelná baterie pro nepřetržitý provoz,
• systém automatického brzdění při uvolnění pojezdu,
• systém přenosu váhy,
• spojovací mechanismus ovládaný pákou,

• plně přizpůsobitelné a zakázkové spojky.
• Available in ATEX

Rozměryproduktu

Bezpečnostnífunkce

Úplné technické detaily najdete na našich webových stránkách

Tlačítko ochrany proti přimáčknutí a
klakson

Přepínač dvou rychlostí

Systém automatického brzdění při
uvolnění pojezdu

Zabezpečené připojení k nákladu

Max.hmotnostnákladu

Úplné technické detaily najdete na našich webových stránkách

* "Maximální hmotnost nákladu" je pouze doporučení, ke kterému
jsme dospěli odhadem valivého odporu. Toto číslo může být
ovlivněno prostředím manipulace a typem používaných kol, a proto
provádíme podrobné technické zhodnocení u každého projektu.
Všechny naše výpočty zahrnují faktor "bezpečného pracovního
zatížení", který zajistí bezpečný provoz za všech okolností.
Kolečka

Koleje

Do 1,000 kg*

Do 4,000 kg*

SmartMover® SM100

*Max. hmotnost - zřeknutí se odpovědnosti

Technickéúdaje

Úplné technické detaily najdete na našich webových stránkách

Označení
Název produktu
Max. doporučená hmotnost nákladu – kolečka
Tažná síla
Tlačná síla
Povrchová úprava
Hmotnost stroje včetně baterie
Měnitelná rychlost stroje
Výkon motoru
Hnací kola
Parkovací brzda
Stupeň krytí
Hlučnost
Provozní teplota
Informace o baterii
Jak dlouho vydrží baterie
Doba nabíjení
Nabíječka

SmartMover® SM100

SM100
1.000 kg
981 N
981 N
Práškové lakování
70 kg
0.1 km/h - 5 km/h
2 x 0.22 kW
Protiskluzová, odolná proti propíchnutí
Elektromagnetická
IP42
≤ 80 dBA
-15 až 40 °C

9,3 km
4 hodiny 30 minut
External 5A 24V - 85V-265V

Kontaktujtenás

Najděte svého místního prodejce

Chcete-li si domluvit předvedení nebo potřebujete další informace o našich elektrických řešeních pro
manipulaci s materiály, obraťte se na nás
Blanenská 1308, Areál Čokoládovny Fikar, 664 34 Kuřim, , Česká republika
Prodej po telefonu: +420 721 187 768 Email: petr.cermak@smartsels.com
Fax: Webová stránka: www.mastermover.com

Onás
MasterMover je úspěšná britská společnost, jež dodává své výrobky do celého světa a sídlí v průmyslové oblasti
Derbyshire.
Na naše výrobky se spoléhají jak nejúspěšnější firmy na trhu, tak celosvětově působící organizace napříč všemi
průmyslovými odvětvími, včetně leteckého, automobilového, farmaceutického průmyslu, maloobchodu a
zdravotnictví.

SmartMover® SM100

