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Vista frontal

APRESENTANDO O

O PS800+ oferece movimentação sem esforço de 

cargas com peso de até 8.000 kg. Com o controle 

remoto sem �o, o operador pode fazer movimentos 

precisos de uma posição que maximiza a segurança 

e a visibilidade da carga.

A tecnologia Multi-Link permite que vários 

rebocadores elétricos PS800+ trabalhem em equipe.

CARACTERÍSTICAS
PRINCIPAIS

Segurança

• Botões de parada de emergência 

• Recursos de aviso visual e sonoro

• Acoplamento hidráulico para máxima
   segurança de carga

• Controle sem �o completo

Performance

• Tamanho compacto

• Operação totalmente remota

• Altamente manobrável

• Máxima visibilidade do operador

Qualidade

• Roda motriz de poliuretano que não deixa
   marcas e rodízios

• Chassi de aço resistente e painéis da carroceria

• Sistema de Proteção da Bateria - para a bateria
   contra danos, evitando a descarga total

• Classi�cação IP44

Energia

• Bateria intercambiável de alta capacidade

• Operação 24 horas por dia, 7 dias por
   semana com carregamento rápido  

• Exibição de status de energia em tempo real

Conexão

• Acoplamento hidráulico para máxima
   segurança de carga 

• Acoplamentos 'inteligentes' opcionais permitem 
   que o PS800+ localize sua posição na carga

SM200+PS800+

VISÃO GLOBAL
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DESEMPENHO EM RAMPAS

Botão de parada de emergência

Joystick direcional

Interruptor de 
velocidade

Joystick de energia

Interruptor de 
acoplamento
hidráulico

O design ergonômico do controle remoto permite 

que você tenha todos os controles de direção nas 

pontas dos dedos.

CONTROLE SEM FIO

890mm  [35.0"]

1493mm  [58.8"]

Minimum 102mm  [4.0"] 
Maximum 252mm  [6.0"]

823mm  [32.4"]

156mm  [6.1”]

DIMENSÕES
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* A capacidade de peso típica da máquina é baseada em uma inclinação de 0 graus e 7% de
resistência ao rolamento (RR). Outras variáveis   que afetam a capacidade de movimentação de
carga podem: incluir qualidade do piso/terreno e do tipo/condição/qualidade das rodas de carga.

*

3.0% 5.0% 7.0%

Condição do piso e rodízios (% RR)
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PS800+ ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
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EH - Especi�cação Hidráulica
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Carga máxima

Força de Empurre Máxima

Força máxima de tração

Peso combinado da máquina/bateria

Tipo de acionamento

Frenagem

Freio de estacionamento

Tipo de roda motriz / rodízio

Potência do Motor de Acionamento

Tipo de controlador

Velocidade máxima

Inclinação máxima

Tensão

Nível de ruído

Acabamento de Metalurgia

Classi�cação de IP

Diâmetro da roda

Ponto de carregamento

Força de elevação máxima no acoplamento

Bateria

Capacidade da bateria - padrão

Distância Máxima por Carga (AGM)

Tempo de carregamento (carregador externo)

Sistema de proteção da bateria

Tensão de entrada

Hertz

Amps

Fase (simples, três)

Classi�cação de IP

Parada de emergência

Buzina de Aviso

Hidráulico Auto ajustável

Controle sem �o total

Luz de segurança intermitente e sinal sonoro de movimento

Acoplamento Combi Grande

Acoplamento combinado grande (Inteligente)

Placa Adaptadora de Acoplamento Inteligente

8,000 kg

5,493 N

5,493 N

721 kg

Elétrico

Regenerativo

Eletromagnético

Poliuretano não marcante

2.5 kW

AC

4 KPH

5º

24 v

Motor ≤80 dBA / Luz intermitente ≤85 dBA / Buzina ≤112 dBA

Tinta em pó e chapa de zinco

IP44

260 mm

0.40 (kg/mm2) 3.90 [N/mm2]

1300 kg

AGM / Chumbo-Ácido

204 Ah

11.7 km

8 hrs

Opcional

85 - 265 V

50 - 60 Hz

15 A

Unico

IP44

Padrão

Padrão

Padrão

Padrão

Padrão

Padrão

Opcional

Opcional
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