
Slovensko Elektrické Ťahače

SmartMover® SM100
TOW

SmartMover® SM100 TOW využíva svoje dva hnacie motory na vytváranie trakcie, ktorá je potrebná na
premiestnenie bremien do 500 kg.

Pretože SM100 TOW je jednotka s vlastnou váhou, je ideálnym elektrickým ťahačom pre aplikácie, kde
nie je možný prenos hmotnosti, a s pridaním protisklzových pneumatík odolných proti prerazeniu a
podporných koliesok je bezpečnosť obsluhy neustále udržiavaná.

Výmenná batéria zabezpečuje nepretržitú prevádzku a je dokonale vhodná pre bremená vybavené
ťažnou tyčou alebo ťažným okom.

SmartMover® SM100 TOW je všestranný a kompaktný elektrický remorkér, ktorý je možné úplneSmartMover® SM100 TOW



Odvetvia Vhodné pre použitie v širokej škále aplikácií a odvetví

Letiská

Hlavnévýhody Dodáva sa so zárukou 1 rok

• Náklad bezpečne vyťahujte až do 500 kg
• Vymeniteľná batéria pre nepretržitú prevádzku
• Bezpečne pripojiť záťaže s tiahlom alebo vlečnom oku
• Automatický brzdový systém s uvoľnením plynu
• Balenia s vnútornou hmotnosťou pre vyššiu stabilitu

• Podporné kolieska pre bezpečnosť obsluhy
• Plne prispôsobiteľné a na mieru šité spojky
• K dispozícii v  ATEX

Rozmery

Bezpečnostnéfunkcie Pozrite si naše webové stránky pre úplné technické podrobnosti

Núdzové zastavenie a húkačka Pomalé a rýchle volič rýchlosti pre úplnú
kontrolu

Automatický brzdný systém, keď obsluha
uvoľní plyn

Protišmyková a odolné proti prepichnutiu
pneumatiky

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

Kolieska Koľajnice
Do 500 kg* Do 2,000 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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/sk/product-groups/atex


Technickéúdaje Pozrite si naše webové stránky pre úplné technické podrobnosti

Identifikácia
Kód výrobku SM100 TOW
doporučená nosnosť 500 kg
ťažná sila 981 N
push sila 981 N
podvozok Všetky oceľové prášková
hmotnosť stroja vrátane batérie 117 kg
Meniteľná rýchlosť stroja 0.1 km/h - 5 km/h
Výkon motora pohonu 2 x 0.22 kW
typ pohonu bicykla Odolnou proti prepichnutiu, non-značenie
Ručná brzda elektromagnetické
Krytie IP42
Úroveň hluku ≤ 80 dBA
Prevádzková teplota -15 až 40 ° C,

Možnosti batérie
Ako dlho vydrží batéria 15,1 km
dobíjanie krát 4 hodiny 30 minút
nabíjačka Externé - 5A 24V - 85V-265V

SmartMover® SM100 TOW



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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