
Česká republika Elektrické Tahače

Elektrické zařízení z
nerezové oceli |
SM100+ SS

Zařízení SmartMover s pěší obsluhou je všestranný stroj určený k přesouvání nákladů v široké škále
výrobních situací. Často se používá v prostředí, které vyžaduje určitou úroveň čistoty nebo kde musí být
zařízení odolné vůči korozi. Z toho důvodu je zařízení SmartMover k dispozici i v provedení z nerezové
oceli třídy 316 pod označením SM100+ SS. Často jej využívají společnosti zabývající se zpracováním
potravin nebo farmaceutické společnosti, aby odstranily riziko poranění, jež by mohlo vzniknout při ruční
manipulaci s těžkým nákladem. SmartMover je kompaktní zařízení, které dokáže táhnout náklad s
hmotností až 1 200 kg, díky čemuž je ideální k přesouvání vozíků a míchacích nádob v uzavřených
prostorách, které by jinak bylo nutné přemístit ručně.
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Odvětví Vhodné pro použití v široké škále aplikací a sektorů

Farmaceutický průmysl Potravinářský a nápojový průmysl Chemický průmysl Potravinářský a nápojový průmysl

Klíčovépřínosy Plná záruka po dobu 1 roku

• Snižuje riziko zranění způsobených ruční manipulací
• Přesun několika vozíků najednou šetří čas
• Ideální pro míchací nádoby nebo kádě
• Odolnost proti korozi

• Připojení k nákladu pomocí tlačítka
• Snadné použití
• Není požadována žádná licence operátora

Rozměryproduktu

Bezpečnostnífunkce Úplné technické detaily najdete na našich webových stránkách

Tlačítko ochrany proti přimáčknutí Výstražný klakson

Podpůrná kola pro bezpečnost obsluhy

Max.hmotnostnákladu Úplné technické detaily najdete na našich webových stránkách

Kolečka Koleje
Do 1,200 kg* Do 4,800 kg*

* "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.

*Max. hmotnost - zřeknutí se odpovědnosti
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Technickéúdaje Úplné technické detaily najdete na našich webových stránkách

Označení
Kód produktu SM100+ SS
Doporučená hmotnost nákladu – kolečka 1200 kg
Doporučená hmotnost nákladu – kolejnice 4800 kg
Hmotnost stroje včetně baterie 87 kg
Typ pohonu Elektrický DC
Parkovací brzda Elektromagnetická
Hnací kolo Puncture-proof, non-marking
Hnací síla motoru 2 x 0.22 kW
Typ řadiče 110 DC Trvalý
Měnitelná rychlost stroje 0.1 km/h - 5 km/h

Informace o baterii
Battery pack - sealed - 22Ah 24V - fixed
Battery pack - sealed - 22Ah 24V - interchangeable

Možnosti nabíjení
Charger - external - 5A 24V - 85V-265V
Charger - internal - 3A 24V - 110V-240V

Možnosti - male coupling
Coupling - hydraulic - 50mm x 25mm (A frame)

Možnosti - female coupling
Coupling - adaptor - 50mm x 25mm - straight
Coupling - adaptor - 50mm x 25mm - angled

Nerez
Stupeň krytí (IP) IP42
Tělo stroje z nerezové oceli 316 Grade
Mechanicky leštěná nerezová ocel 240-grit abrasive to 0.6µ satin finish
Polyuretanová kola s prvky z nerezové oceli 304 Grade, non-marking
Rameno pro připojení k nákladu z nerezové oceli 316 Grade
Matice a šrouby z nerezové oceli 316 Grade (A4)
Plynová pružina z nerezové oceli 316 Grade
Zdravotně nezávadný hydraulický olej ISO Standard 32
Zdravotně nezávadná maziva Plně syntetická
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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+ Stainless Steel


