România

Soluții de remorchere electrice

SmartMover® SM100

SmartMover® SM100 este un remorcher alimentat baterie care generează tracțiune printr-un sistem
de transfer de greutate efect de levier. Acest lucru permite unui singur operator să se deplaseze cu
ușurință și în condiții de siguranță sarcini greutate de până la 1000 kg.
Un sistem de pârghii simplu asigură o cuplare sigură la sarcina face SM100 o alternativă mai sigură
manipularea manuală a grele cu roți sarcini. Adăugarea de anti-alunecare, anvelope impenetrabil și
role de sprijin, siguranța operatorului este menținut în permanență, chiar și pe pante sau în zonele
aglomerate.

SmartMover® SM100

SmartMover® SM100 remorcher compact electric poate fi complet personalizat și construit pentru a
efectua la cele mai bune în mediul dumneavoastră la locul de muncă, cu diferite cuplaje, caracteristici

Industrii

Suitable for use in a wide range of applications and sectors

Sănătate

Producție și asamblare

beneficiicheie

Retail și logistică

Producție și asamblare

Furnizat cu o garanție completă de 1 an

• Push și Pull orice sarcină în condiții de siguranță
până la 1000 kg
• baterie interschimbabilă pentru operare 24/7
• eliberare a clapetei de accelerație sistem automat
de frânare
• sistem de transfer de greutate leveraged

• Sistem de cuplare simplă pârghie
• Complet personalizabil și la comanda cuplaje
• Disponibil în ATEX

Dimensiuni

CaracteristicidesiguranțăSee our website for full technical details

Buton anti-strivire

Selector lentă și rapidă de viteză pentru
un control complet

Sistemul de frânare automată atunci
când operatorul eliberează pedala de
accelerație

Conexiune sigură pentru sarcină

See our website for full technical details
Greutateamaximăaîncărcăturii

*"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.
Rotile

Șine

pâna la 1,000 kg*

pâna la 4,000 kg*

SmartMover® SM100

Fișatehnică
Identificare
Codul produsului
Greutatea de încărcare recomandată
forță de tragere
forță de apăsare
Şasiu
Greutatea mașinii, inclusiv bateria
Viteză variabilă a mașinii
Puterea motorului de acționare
Tipul roții motoare
Frână de parcare
Protecție Ingress
nivel de zgomot
Temperatura de Operare
Opțiuni pentru baterie
Cât timp durează bateria
reîncărcarea ori
Încărcător

SmartMover® SM100

See our website for full technical details

SM100
1000 kg
981 N
981 N
Toate pulbere din oțel acoperit
70 kg
0.1 km/h - 5 km/h
2 x 0.22 kW
Rezistent la înțepături, fără marcaj
Electromagnetic
IP42
≤ 80 dBA
-15 până la 40 ° C

9.3 km
4 ore 30 minute
Extern 5A 24V - 85V-265V

Contactați-ne

Distribuitorul dvs. local

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
Telephone Sales: +420 721 187 768 Trimiteți un e-mail: petr.cermak@smartsels.com
Fax: Pagină web: www.mastermover.com

Desprenoi
Situat în Derbyshire, centrul de fabricație din Marea Britanie MasterMover este o poveste de succes în afaceri
britanică cu clienți din întreaga lume.
Organizații de top de pe piață și mărci globale dintr-o largă gamă de industrii, inclusiv, Industria aerospațială,
Auto, Farmaceutică, Retail și Sănătate, se bazează pe produsele noastre.

SmartMover® SM100

