
România Soluții de remorchere electrice

Remorcher alimentat
electric din oțel
inoxidabil | SM100+ SS

Remorcherul SmartMover controlat de un singur operator pedestru este o mașină versatilă pentru
deplasarea sarcinilor în multe procese de fabricație diferite. Aceasta include în mod frecvent mediile
care necesită un anumit nivel de curățenie sau cazuri în care mașina trebuie să fie rezistentă la
coroziune. Din acest motiv, SmartMover este de asemenea disponibil din oțel inoxidabil 316 la fel ca
SM100 + SS. Acesta este adesea folosit de companiile farmaceutice și de prelucrare a produselor
alimentare pentru a elimina riscul de rănire cauzat de manipularea manuală a sarcinilor grele.
SmartMover este o mașină compactă, care poate trage sarcini de până la 1.200 kg, făcându-l ideal
pentru deplasarea cărucioarelor și recipientelor mixte în spații închise, care altfel ar fi mutate manual.

SmartMover SM100+ Stainless Steel



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

Sectorul farmaceutic Produse alimentare și băuturi Sectorul industriei chimice Produse alimentare și băuturi

beneficiicheie Furnizat cu o garanție completă de 1 an

• Evită riscurile de accidentare din activitățile de
manipulare manuală
• Poate deplasa mai multe cărucioare
• Ideal pentru recipiente sau cuve mixte

• Rezistență la coroziune pentru igienă
• Conexiune de la buton la sarcină
• Ușor de utilizat
• Nu este necesară o licență de operator

Dimensiuni

CaracteristicidesiguranțăSee our website for full technical details

Anti-crush button Warning horn

Support wheels for operator safety

GreutateamaximăaîncărcăturiiSee our website for full technical details

Rotile Șine
pâna la 1,200 kg* pâna la 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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Fișatehnică See our website for full technical details

Identificare
Codul produsului SM100+ SS
Greutatea de încărcare recomandată - Rotile 1200 kg
Greutatea de încărcare recomandată - Șine 4800 kg
Greutatea mașinii, inclusiv bateria 87 kg
Tipul de acționare Electric DC
Frână de parcare Electromagnetic
Tipul roții motoare Rezistent la înțepături, fără marcaj
Puterea motorului de acționare 2 x 0.22 kW
Tipul de controler 110 c.c. permanent
Viteză variabilă a mașinii 0.1 km/h - 5 km/h

Opțiuni pentru baterie
Set de baterii - sigilate - 22Ah 24V - fix
Set de baterii - sigilate - 22Ah 24V - interschimbabile

Opțiuni de încărcare
Încărcător - extern - 5A 24V - 85V-265V
Încărcător - intern - 3A 24V - 110V-240V

Opțiuni de cuplaj masculin
Cuplaj - hidraulic - 50 mm x 25 mm (cadru triunghiular)

Opțiuni de cuplaj feminin
Cuplaj - adaptor - 50 mm x 25 mm - drept
Cuplaj - adaptor - 50 mm x 25 mm - unghiular

Oțel inoxidabil
Indice de protecție împotriva factorilor externi (IP) IP42
Metal din oțel inoxidabil rezistent la coroziune Grad 316
Oțel inoxidabil lustruit mecanic Material abraziv 240 pentru finisaj satinat 0,6μ
Rotile din oțel inoxidabil și poliuretan Grad 304, nemarcat
Berbec din oțel inoxidabil Grad 316
Piulițe și șuruburi din oțel inoxidabil Grad 316 (A4)
Arc de gaz din oțel inoxidabil Grad 316
Ulei hidraulic de calitate alimentară Standard ISO 32
Unsoare de lubrifiere de calitate alimentară Complet sintetic
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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.
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