Portugal

Soluções em Rebocadores Elétricos

SmartMover® SM100

O SmartMover® SM100 é um puxão alimentado bateria que gera tração através de um sistema de
transferência de peso alavancado. Isso permite que um único operador para facilmente e de forma
segura mover cargas com peso até 1.000 kg.
Um sistema de alavanca simples assegura um acoplamento seguro para a carga fazendo com que o
SM100 uma alternativa mais segura para a manipulação manual das rodas pesado cargas. A adição de
anti-derrapante, pneus à prova de perfuração e rodízios de apoio, a segurança do operador é mantida
em todos os momentos, mesmo em encostas ou em áreas congestionadas.

SmartMover® SM100

O rebocador eléctrico compacto SmartMover® SM100 pode ser totalmente personalizado e construído
para executar no seu melhor em seu ambiente de trabalho, com vários acoplamentos, características de

Industries

Adequado para utilização numa vasta gama de aplicações e setores

Hospitalar

Produção e Montagem

Principaisbenefícios

Comércio e Logística

Produção e Montagem

1 ano de garantia completa

• Empurrar e puxar qualquer carga com segurança até
1.000 kg
• bateria substituível para operação 24/7
• sistema de travagem automática liberação do
acelerador
• sistema de transferência de peso alavancado

• sistema de acoplamento simples alavanca
• Inteiramente customizável e bespoke acoplamentos
• Disponível em ATEX

Dimensõesdoproduto

Consulte o nosso Web site para obter detalhes técnicos completos
Característicasdesegurança

Botão anti-esmagamento

selector de velocidade lenta e rápida para
o controle completo

sistema automático de frenagem quando
o operador libera o acelerador

Ligação segura a carga

Pesomáximodacarga

Consulte o nosso Web site para obter detalhes técnicos completos

*"O peso máximo de carga" é apenas uma recomendação a que
chegamos ao estimar a resistência ao rolamento. Cada ambiente e
tipo de roda podem afetar estes dados, razão pela qual efetuamos
uma avaliação técnica detalhada em cada projeto. Todos os nossos
cálculos incluem um fator de "carga de trabalho segura" para
garantir a segurança do funcionamento em todas as circunstâncias.
Rodízios

Carris

Até 1,000 kg*

Até 4,000 kg*

SmartMover® SM100

Dadostécnicos
Identificação
Código do produto
Peso da carga recomendada
força de tração
Force push
Chassis
Peso da máquina com bateria
Velocidade variável da máquina
Unidade de potência do motor
Tipo de roda motriz
Freio de mão
Proteção de entrada
Nível de ruído
Temperatura de operação
Opções de bateria
Quanto tempo dura a bateria
recarregar vezes
Carregador

SmartMover® SM100

Consulte o nosso Web site para obter detalhes técnicos completos

SM100
1000 Kg
981 N
981 N
Todo o pó de aço revestido
70 Kg
0.1 km/h - 5 km/h
2 x 0.22 kW
À prova de furo, sem marcação
Electromagnético
IP42
≤ 80 dBA
-15 a 40 ° C

9,3 km
4 h 30 min
Externa 5A 24V - 85V-265V

Contacte-nos

Encontre aqui o seu revendedor local

Para obter uma demonstração gratuita ou mais informações sobre as nossas soluções para o manuseamento
de materiais, contacte o representante local.
c/ Llobregat 6-8 Nave 2, Pol. Ind. El Pla, 08750 Molins de Rei, , Barcelona
Telefone: 934 739 137 Correio electrónico: info@ibertecnic.com
Fax: Website: www.mastermover.com

Empresa
Localizada em Derbyshire, o núcleo industrial do Reino Unido, a MasterMover é uma história de sucesso
empresarial britânica com clientes por todo o mundo.
Os nossos produtos têm a confiança de organizações líderes de mercado e de marcas globais ao longo de uma
ampla área transversal de indústrias,incluindo as áreas aeroespacial, automóvel, farmacêutica, revenda e
cuidados de saúde.

SmartMover® SM100

