
România Soluții de remorchere electrice

SmartMover® SM100
TOW

SmartMover® SM100 TOW își folosește cele două motoare de antrenare pentru a genera tracțiunea
necesară pentru a deplasa sarcini de până la 500 kg.

Întrucât SM100 TOW este o unitate auto-ponderată, este tractarea electrică ideală pentru aplicații în
care transferul de greutate nu este posibil și cu adăugarea de anvelope antiderapante, rezistente la
perforare și rotile de susținere, siguranța operatorului este menținută în permanență.

Bateria interschimbabilă oferă funcționare 24/7 și este perfectă pentru încărcăturile echipate cu o
bară de tragere sau ochi de remorcare.

SmartMover® SM100 TOW este un remorcător electric versatil și compact, care poate fi completSmartMover® SM100 TOW



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

Aeroporturi

beneficiicheie Furnizat cu o garanție completă de 1 an

• Trageți orice sarcină în siguranță până la 500 kg
• Baterie interschimbabilă pentru funcționare 24/7
• Conecteaza-te cu sarcini în siguranță a barei de
tracțiune sau ochi de remorcare
• Sistem de frânare automată cu eliberare a
accelerației
• Pachetele de greutate internă pentru un plus de

stabilitate
• Suport rotile pentru siguranța operatorului
• Cuplaje complet personalizabile și personalizate
• Disponibil în ATEX

Dimensiuni

CaracteristicidesiguranțăSee our website for full technical details

Oprire de urgență și de avertizare corn Selector lentă și rapidă de viteză pentru
un control complet

Sistemul de frânare automată atunci
când operatorul eliberează pedala de
accelerație

Anti-alunecare și anvelope impenetrabil

GreutateamaximăaîncărcăturiiSee our website for full technical details

Rotile Șine
pâna la 500 kg* pâna la 2,000 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 TOW
încărcare maxim recomandat 500 kg
forță de tragere 981 N
forță de apăsare 981 N
Şasiu Toate pulbere din oțel acoperit
Greutatea mașinii inclusiv bateria 117 kg
Viteza mașinii variabilă 0.1 km/h - 5 km/h
Puterea motorului de antrenare 2 x 0.22 kW
Unitate Tip roată Puncție-dovada, fără urme
Frână de parcare Electromagnetic
Protecție Ingress IP42
nivel de zgomot ≤ 80 dBA
Temperatura de Operare -15 până la 40 ° C

Opțiuni pentru baterie
Cât timp durează bateria 15.1 km
reîncărcarea ori 4 ore 30 minute
Încărcător Extern - 5A 24V - 85V-265V
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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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