
Slovensko Elektrické Ťahače

Elektrický ťahač z
nehrdzavejúcej ocele |
SM100+SS

Ťahač SmartMover ovládaný pri chôdzi je všestranné zariadenie na presun nákladov v rôznych výrobných
procesoch. Často ho treba použiť v prostredí, kde sa dodržiava určitá úroveň čistoty alebo ktoré si
vyžaduje zariadenie odolné korózii. Preto je zariadenie SmartMover dostupné aj vo verzii
z nehrdzavejúcej ocele triedy 316 ako SM100+ SS. Toto sa často používa v spoločnostiach na
spracovanie potravín a vo farmaceutických spoločnostiach, aby sa odstránilo riziko zranenia pri ručnej
manipulácii s ťažkými nákladmi. SmartMover je kompaktné zariadenie, ktoré môže ťahať náklady až do
hmotnosti 1 200 kg, čím je ideálnym na presun vozíkov na kolieskach a zmiešavacích nádob
v obmedzených priestoroch, ktoré by sa inak museli presúvať manuálne.

SmartMover SM100+ Stainless Steel



Odvetvia Vhodné pre použitie v širokej škále aplikácií a odvetví

Farmaceutický priemysel Potravinárstvo Chemický priemysel Potravinárstvo

Hlavnévýhody Dodáva sa so zárukou 1 rok

• Vyhnite sa riziku poranenia pri manuálnej manipulácii
• Dokáže presúvať viaceré vozíky naraz
• Ideálne na zmiešavacie nádoby alebo sudy
• Odolnosť voči korózii na lepšiu hygienu

• Pripojenie na náklad cez tlačidlo
• Ľahké používanie
• Nevyžaduje si školenie pre operátora

Rozmery

Bezpečnostnéfunkcie Pozrite si naše webové stránky pre úplné technické podrobnosti

Tlačidlo funkcie proti nárazu Varovný klaksón

Podporné kolieska na zaistenie
bezpečnosti operátora

Max.hmotnostnákladu Pozrite si naše webové stránky pre úplné technické podrobnosti

Kolieska Koľajnice
Do 1,200 kg* Do 4,800 kg*

* "Maximálna hmotnosť nákladu" je len odporúčaním, ktoré sme
dosiahli odhadom valivého odporu. Vaše prostredie a typ kolies
môže ovplyvniť toto číslo, a preto vykonávame podrobné technické
zhodnotenie každého projektu. Všetky naše výpočty zahŕňajú faktor
"bezpečného pracovného zaťaženia", ktorý zaisťuje bezpečnú
prevádzku za každých okolností.
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Technickéúdaje Pozrite si naše webové stránky pre úplné technické podrobnosti

Identifikácia
Kód výrobku SM100+ SS
Odporúčaná hmotnosť nákladu – kolieska 1200 kg
Odporúčaná hmotnosť nákladu – koľajnice 4800 kg
Hmotnosť stroja vrátane batérie 87 kg
Typ pohonu Jednosmerný prúd DC
Parkovacia brzda Elektromagnetická
Typ hnacieho kolesa Odolné voči prederaveniu, nezanecháva šmuhy
Hnacia sila motora 2 x 0.22 kW
Typ ovládania 110 trvalý jednosmerný prúd
Meniteľná rýchlosť zariadenia 0.1 km/h - 5 km/h

Možnosti batérie
Batéria – zaplombovaná – 22 Ah 24 V –  pevný
Batéria – zaplombovaná – 22 Ah 24 V – vymeniteľná

Možnosti nabíjania
Nabíjačka – externá – 5 A 24 V – 85 V – 265 V
Nabíjačka  - Vnútorné - 3A 24V - 110V-240V

Zasúvacie pripájacie možnosti
Pripájanie – hydraulické – 50 mm x 25 mm (rám A)

Nasúvacie pripájacie možnosti
Pripájanie – adaptér – 50 mm x 25 mm – rovný
Pripájanie – adaptér – 50 mm x 25 mm – uhlový

Nehrdzavejúca oceľ
Zaščita pri vdoru (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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Kontaktujtenás Nájdete svojho predajcu

Ak potrebujete viac informácií, radi by ste si pozreli bezplatnú ukážku, dostali cenovú ponuku alebo hovorili
s obchodným zástupcom o vašej žiadosti, vyplňte nasledujúci formulár.

Blanenská 1308, Areál Čokoládovny Fikar, 664 34 Kuřim, , Česká republika
Telefón: +420 721 187 768 e-mail: petr.cermak@smartsels.com
Faxom:  Web: www.mastermover.com

Onás

Spoločnosť MasterMover nachádzajúca sa v Derbyshire, priemyselnom centre Veľkej Británie, je stelesnením
britského obchodného úspechu a má zákazníkov po celom svete.
Na naše výrobky sa spoliehajú najúspešnejšie spoločnosti na trhu a medzinárodné organizácie pôsobiace v rôznych
priemyselných odvetviach vrátane leteckého, automobilového, farmaceutického, maloobchodného a zdravotníctva.
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