Magyarország Elektromos vontatótargonca-megoldáso

SmartMover® SM100

A SmartMover® SM100 egy akkumulátor meghajtású vontatóhajó, amely létrehozza a vontatási
keresztül tőkeáttételes súlyátvitel rendszer. Ez lehetővé teszi, hogy egyetlen szolgáltató, hogy könnyen és
biztonságosan mozog terhelés darabonként 1000 kg.
Egy egyszerű kar rendszer biztosítja a biztonságos kapcsolást a terhelést, hogy a SM100 biztonságosabb
alternatívája manuális kezelése nehéz kerekes terhelés. A hozzáadott csúszásgátló, lyukadásbiztos
gumiabroncsok és támogató kerekek, a kezelő biztonságát tartjuk, akkor is, lejtőn vagy a zsúfolt
területeken.

SmartMover® SM100

A SmartMover® SM100 kompakt elektromos vontató teljes mértékben testreszabható és
végrehajtására épített a legjobb a munkahelyi környezet, a különböző kapcsolók, további biztonsági

Industries

Suitable for use in a wide range of applications and sectors

Egészségügy

Gyártás és összeszerelés

KeyBenefits

Kiskereskedelem és logisztika

Gyártás és összeszerelés

1 year full guarantee

• Húzó és bármilyen rakomány biztonságos legfeljebb
1000 kg
• Cserélhető akkumulátor 24/7 működés
• Throttle kiadás automata fékrendszer
• Tőkeáttételes súlyátvitel rendszer
• Egyszerű kar kapcsolórendszer

• Teljesen testre szabható és méretre szabott
tengelykapcsolók
• Elérhető a ATEX

ProductDimensions

SafetyFeatures

See our website for full technical details

Becsípődés elleni gomb

Lassú és gyors választó teljes vezérlését

Automata fékrendszer, amikor kezelő a
fojtószelep

Biztonságos kapcsolat terhelés

MaxLoadWeight

See our website for full technical details

*"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.
Görgők

Sínek

Moves up to 1,000
kg*

Moves up to 4,000
kg*

SmartMover® SM100

Műszakiadatok
Megnevezés
Termékkód
Ajánlott terhelés
húzóerő
nyomóerő
Alváz
A gép tömege akkumulátorral együtt
Változtatható gépsebesség
Hajtómotor teljesítménye
Hajtókerék típusa
Rögzítőfék
Behatolásvédelem
Zajszint
Üzemi hőmérséklet
Battery data
Meddig bírja az akkumulátor utolsó
feltöltési időt
töltő

SmartMover® SM100

See our website for full technical details

SM100
1000 kg
981 N
981 N
Minden acél porszórással
70 kg
0.1 km/h - 5 km/h
2 x 0.22 kW
Lyukadásálló, nem hagy nyomot
Elektromágneses
IP42
≤ 80 dBA
-15 és 40 ° C

9.3 km
4 óra 30 perc
Külső 5A 24V - 85V-265V

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.

SmartMover® SM100

