
Polska Ciągniki Elektryczne

Stainless Steel Electric
Power Tugger | SM100+
SS

Pieszy ciągnik elektryczny SmartMover to wszechstronna maszyna do przemieszczania ładunków w
ramach różnych procesów produkcyjnych. Często oznacza to pracę w warunkach, w których wymagany
jest określony poziom czystości lub w których maszyna musi być odporna na korozję. Dlatego też ciągnik
SmartMover jest dostępny w wersji SM100+ SS ze stali nierdzewnej 316. Jest on często stosowany przez
firmy z branży przetwórstwa spożywczego i farmaceutycznej, w których ogranicza ryzyko wypadków
spowodowanych ręcznym przenoszeniem ciężkich ładunków. SmartMover to kompaktowa maszyna,
która umożliwia przemieszczanie ładunków o masie do 1200 kg, dzięki czemu jest idealna do transportu
wózków lub mieszalników w ciasnych pomieszczeniach, które w przeciwnym przypadku wymagałyby
przenoszenia ręcznego.

SmartMover SM100+ Stainless Steel



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

Farmaceutyczny Żywność i napoje Chemiczny Żywność i napoje

KeyBenefits 1 year full guarantee

• Avoid manual handling injury risk
• Can move multiple trolleys
• Ideal for mixing vessels or vats
• Corrosion resistance for hygiene

• Push button connection to load
• Easy to use
• No operator licence required

ProductDimensions

zabezpieczenia See our website for full technical details

Przycisk zabezpieczenia przed
zgnieceniem

Klakson ostrzegawczy

Koła podporowe zapewniające
bezpieczeństwo operatorowi

MaxLoadWeight See our website for full technical details

Castors Szynach
aż do 1,200 kg* aż do 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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Danetechniczne See our website for full technical details

Identyfikacja
Product code SM100+ SS
Recommended load weight - Castors 1200 kg
Recommended load weight - Rails 4800 kg
Machine weight including battery 87 kg
Drive type Electric DC
Parking brake Electromagnetic
Drive wheel type Puncture-proof, non-marking
Drive motor power 2 x 0.22 kW
Controller type 110 DC Permanent
Variable machine speed 0.1 km/h - 5 km/h

opcje akumulatorów
Battery pack - sealed - 22Ah 24V - fixed
Battery pack - sealed - 22Ah 24V - interchangeable

opcje ładowania
Charger - external - 5A 24V - 85V-265V
Charger - internal - 3A 24V - 110V-240V

Male coupling options
Coupling - hydraulic - 50mm x 25mm (A frame)

Female coupling options
Coupling - adaptor - 50mm x 25mm - straight
Coupling - adaptor - 50mm x 25mm - angled

Stal nierdzewna
Ingress Protection (IP) IP42
Corrosion resistant stainless steel metalwork 316 Grade
Mechanically polished stainless steel 240-grit abrasive to 0.6µ satin finish
Stainless steel and polyurethane castors 304 Grade, non-marking
Stainless steel Ram 316 Grade
Stainless steel nuts and bolts 316 Grade (A4)
Stainless steel gas spring 316 Grade
Food quality hydraulic oil ISO Standard 32
Food quality lubricating grease Fully synthetic
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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

ul. Cechowa 51 , 30-614 Kraków, , ,
Sprzedaży Telefonicznej: (+48) 516 193 828 Email: biuro@transtechnik.pl
Faks: (+48) 12 35 05 825 Website: www.mastermover.com

Onas

MasterMover to brytyjska firma z siedzibą w Derbyshire, centrum produkcyjnym Wielkiej Brytanii. Jest liderem w
swojej branży i obsługuje klientów z całego świata.

Z naszych produktów korzystają czołowe firmy na różnych rynkach oraz globalne marki, a przekrój branż jest
naprawdę szeroki, od lotnictwa i motoryzacji po farmaceutykę, handel detaliczny i służbę zdrowia.
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