
Nederland Electric Tug Solutions

Aangedreven trek- en

duwtoestel |

SmartMover SM100+

De SM100+ is de enige SmartMover Elektrische trekker die is voorzien van een hydraulisch

koppelingspunt. Met één druk op de knop wordt het hydraulisch systeem in werking gezet en een

onverwoestbare verbinding met de lading gerealiseerd. De gewichtsoverdracht met hefboomwerking én

de 2 krachtige aandrijfmotoren maken het mogelijk ladingen tot 1200 kg te verplaatsen, zelfs op

hellingen. Dit model is standaard voorzien van een accubewakingssysteem. Zo weet u op tijd wanneer de

accu moet worden verwisseld.

SmartMover® SM100+



Industries Geschikt voor gebruik in diverse sectoren en voor diverse toepassingen

Ruimtevaart Retail & Logistiek Gezondheidszorg Automobiel- en commerciële
voertuigensector

Belangrijkstevoordelen 1 jaar volledige garantie

• Accubewakingssysteem
• Met FEA getest stalen chassis
• Geheel stalen dekplaten

• 2 aandrijfmotoren
• Hydraulisch koppelingspunt
• Gewichtsoverdracht met hefboomwerking

Productafmetingen

Veiligheidskenmerken Zie onze website voor de volledige technische gegevens

Anti-crush-knop Waarschuwingsclaxon

Steunwielen voor de veiligheid van de
gebruiker

Max.laadgewicht Zie onze website voor de volledige technische gegevens

Zwenkwielen Rails

Tot 1,200 kg* Tot 4,800 kg*

*Het "Maximaal laadgewicht" is slechts een aanbeveling die we
afgeven op basis van een raming van de rolweerstand. De
aanbevolen waarde hangt samen met de werkomgeving en het
gebruikte wieltype. Daarom voeren we bij ieder project een
uitvoerige technische evaluatie uit. Al onze berekeningen omvatten
de factor "veilige werklast" teneinde te waarborgen dat er onder alle
omstandigheden veilig wordt gewerkt.
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Technischegegevens Zie onze website voor de volledige technische gegevens

Identificatie

Product Code SM100+

Aanbevolen laadgewicht - Op zwenkwielen 1200 kg

Aanbevolen laadgewicht - Op rails 4800 kg

Machinegewicht inclusief accu 80 kg

Type aandrijving Elektrisch DC

Handrem Elektromagnetisch

Type stuurwiel Lekbestendig, niet-strepend

Aandrijving motorvermogen 2 x 0.22 kW

Regelaartype 110 DC Permanent

Variabel toerental 0.1 km/h - 5 km/h

Beschermingsgraad IP42

Accu Opties

Accupack - verzegeld - 22Ah 24V - verwisselbaar

Laadopties

Oplader - extern - 5A 24V - 85V-265V

Bijkomend materiaal

Optie - naar voren gerichte LED

Optie - koppelstang voor rolcontainer - universeel

Optie - XrissXcross bindbanden voor rolcontainer

Optie - knipperend veiligheidslicht en akoestisch bewegingssignaal

Mannelijke koppeling opties

Koppeling - hydraulisch - 50mm x 25mm (A-frame)

Koppeling - hydraulisch - A-frame en Sunlight kooikar

Vrouwelijke koppeling opties

Koppeling - adapter - 50mm x 25mm - recht

Koppeling - adapter - 50mm x 25mm - schuin

Koppeling - adapter - A-frame afvalbak

SmartMover® SM100+



Contacteerons Vind uw lokale dealer hier

Voor een vrijblijvende demonstratie of voor verdere informatie over onze manipulatiesystemen voor
verscheidene materialen, gelieve uw plaatselijke verdeler te contacteren.

Airfield Industrial Estate, Moor Farm Road, Ashbourne, Derbyshire, DE6 1HD, United Kingdom

Telefoon: +44 1335301030 E-mail: sales@mastermover.com

Fax:  Website: www.mastermover.com

Overons

MasterMover is een succesvolle Britse onderneming gevestigd in het productiehart van het Verenigd Koninkrijk,
Derbyshire. Wij bedienen klanten overal ter wereld.

Toonaangevende organisaties en wereldwijde merken uit uiteenlopende sectoren vertrouwen op onze producten. Zo
bedienen we bijvoorbeeld de luchtvaartindustrie, automotive sector, farmaceutische industrie, detailhandel en
gezondheidszorg.
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