
Magyarország Elektromos vontatótargonca-megoldáso

Rozsdamentes acél
elektromos hajtású
vontatótargonca |
SM100+SS

A SmartMover sokoldalú gyalogos vontatótargonca többféle gyártási folyamatnál lehetővé teszi az
anyagmozgatást. Ezek között gyakran szerepel olyan környezet, amely meghatározott szintű tisztaságot
követel meg, vagy ahol a gépnek kell korrózióval szemben ellenállónak lennie. A SmartMover ezért 316-
os minőségű rozsdamentes acél kivitelben is kapható, SM100+ SS néven. Ezt a modellt gyakran
élelmiszer-feldolgozó vagy gyógyszeripari vállalatok használják a nehéz terhek kézi mozgatása által
jelentett sérülésveszély elkerülése érdekében. A SmartMover egy legfeljebb 1200 kg tömegű teher
húzására alkalmas kompakt gép, ideális megoldás olyan kocsik és keverőedények szűk helyen történő
mozgatásához, amelyeket a gép nélkül kézzel kellene mozgatni.

SmartMover SM100+ Stainless Steel



Industries Suitable for use in a wide range of applications and sectors

Gyógyszeripar Élelmiszeripar Vegyipar Élelmiszeripar

KeyBenefits 1 year full guarantee

• Megszünteti a kézi mozgatás által okozott sérülések
kockázatát
• Több kocsi mozgatására alkalmas
• Ideális edények vagy kádak mozgatásához
• Korrózióval szembeni ellenálló képesség a higiénia

érdekében
• Nyomógombbal történő kapcsolódás a teherhez
• Könnyen használható
• Nem igényel kezelői jogosítványt

ProductDimensions

SafetyFeatures See our website for full technical details

Becsípődés elleni gomb Jelzőkürt

Támasztókerekek a kezelő biztonsága
érdekében

MaxLoadWeight See our website for full technical details

Görgők Sínek
Moves up to 1,200

kg*
Moves up to 4,800

kg*

*"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.
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Műszakiadatok See our website for full technical details

Megnevezés
Termékkód SM100+ SS
Ajánlott terhelés – Görgők 1200 kg
Ajánlott terhelés – Sínek 4800 kg
A gép tömege akkumulátorral együtt 87 kg
Hajtás típusa Elektromos,  DC
Rögzítőfék Elektromágneses
Hajtókerék típusa Lyukadásálló, nem hagy nyomot
Hajtómotor teljesítménye 2 x 0.22 kW
Vezérlő típusa 110 egyenfeszültségű, állandó
Változtatható gépsebesség 0.1 km/h - 5 km/h

Battery data
Akkumulátor: zárt, 22 Ah, 24 V, rögzített
Akkumulátor: zárt, 22 Ah, 24 V, cserélhető

Charging options
Töltő: külső 5 A, 24 V, 85–265 V
Töltő: belső 3 A, 24 V, 110–240 V

Male coupling options
Kapcsolóelem: hidraulikus, 50 mm x 25 mm, (A-váz)

Female coupling options
Kapcsolóelem: adapter, 50 mm x 25 mm, egyenes
Kapcsolóelem: adapter, 50 mm x 25 mm, sarkos

Options
Behatolás elleni védettség (IP) IP42
Korrózióálló rozsdamentes acél fémszerkezet 316-os minőségű
Mechanikus polírozású rozsdamentes acél 240-es szemcsefinomságú csiszolás a 0,6 µ szatén felületért
Rozsdamentes acél és poliuretán görgők 304-es fokozat, nem hagy nyomot
Rozsdamentes acél nyomófej 316-os minőségű
Rozsdamentes acél csavarok és anyák 316-os minőségű (A4)
Rozsdamentes acél gázrugó 316-os minőségű
Élelmiszeripari kategóriájú hidraulikaolaj ISO 32 szabvány
Élelmiszeripari minőségű kenőzsír Teljesen szintetikus
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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.
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