België

Electric Tug Solutions

SmartMover® SM100

Het SmartMover® SM100 is een batterij aangedreven sleepboot die tractie genereert via een leveraged
gewicht transfersysteem. Hierdoor kan een gebruiker gemakkelijk en veilig verplaatsen ladingen tot
1000 kg.
Een eenvoudige hefboom systeem zorgt voor een veilige koppeling met de belasting die de SM100 een
veiliger alternatief voor manueel hanteren van zware wielen lasten. De toevoeging van anti-slip, lekvrije
banden en wielen ondersteunende wordt veiligheid van de bestuurder te allen tijde behouden, ook op
hellingen of overbelaste zones.

SmartMover® SM100

De SmartMover® SM100 compacte elektrische sleepboot kan volledig worden aangepast en gebouwd
om te presteren op zijn best in uw werkomgeving, met diverse koppelingen, extra

Industries

Geschikt voor gebruik in diverse toepassingen en sectoren

Gezondheidszorg

Productie en Assemblage

Belangrijkstevoordelen

Kleinhandel & Logistiek

Productie en Assemblage

1 jaar volledige garantie

• Trek- en eventuele last veilig tot 1.000 kg
• Verwisselbare accu voor 24/7 gebruik
• Gaspedaal afgifte automatische remsysteem
• Leveraged gewicht transfersysteem
• Eenvoudige hefboom koppelingssysteem

• Volledig klantgericht en maat koppelingen
• Verkrijgbaar in ATEX

Productafmetingen

Veiligheidskenmerken

Zie onze website voor alle technische details

Anti-verpletterknop

Langzame en snelle snelheid selector
voor volledige controle

Automatisch remsysteem als de
bestuurder de gashendel

Beveiligde verbinding load

Max.laadvermogen

Zie onze website voor alle technische details

*Het "maximale laadvermogen" is enkel een aanbeveling voor de
geschatte rolweerstand. Uw omgeving en het wieltype kunnen dit
cijfer beïnvloeden. Daarom voeren we bij elk project een
gedetailleerde, technische evaluatie uit. Al onze berekeningen
voorzien een "veilige werklast" factor zodat een veilige werking in
alle omstandigheden gegarandeerd is.
Zwenkwielen

Rails

Max. 1,000 kg*

Max. 4,000 kg*

SmartMover® SM100

Technischegegevens
Identificatie
Product Code
Aanbevolen laadvermogen
Trekkracht
duwkracht
Chassis
Machinegewicht inclusief batterij
Variabele machinesnelheid
Aandrijving motorvermogen
Type wielaandrijving
Handrem
Beschermingsgraad
Geluidsniveau
bedrijfstemperatuur
Batterij Opties
Hoe lang gaat de batterij mee
Laadtijden
Charger

SmartMover® SM100

Zie onze website voor alle technische details

SM100
1000 kg
981 N
981 N
Alle stalen poedercoating
70 kg
0.1 km/h - 5 km/h
2 x 0.22 kW
Anti-perforatie, niet-strepend
Electromagnetic
IP42
≤ 80 dBA
-15 tot 40 ° C

9.3 km
4 h 30 min
Externe 5A 24V - 85V-265V

Contacteerons

Vind uw lokale dealer hier

Contacteer gerust uw plaatselijke dealer om een gratis demonstratie te organiseren of voor verdere informatie
over onze producten.
,,,,
Telefoon: e-mail: sales@mastermover.com
Fax: Website: www.mastermover.com

Overons
Het Britse succesverhaal met klanten over de hele wereld begint in Derbyshire, Engeland waar de draaischijf van
ons productiebedrijf MasterMover gevestigd is.
Onze producten zijn zeer gegeerd door toonaangevende organisaties en wereldwijde merken over een brede waaier
van sectoren waaronder de ruimtevaart, de automobielsector en farmaceutische bedrijven, kleinhandelaren en de
gezondheidszorg.

SmartMover® SM100

