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E-MAXI M to uniwersalne urządzenie manewrowe, dwufunkcyjne (szynowo-drogowe) zaprojektowane do przetaczania
pojazdów kolejowych i tramwajów o maksymalnej masie 200 t. E-MAXI M można z powodzeniem wykorzystać nie tylko do
przetaczania pojazdów kolejowych i tramwajów w halach, na otwartej przestrzeni i w obrębie bocznic kolejowych czy
zajezdni tramwajowych, ale również jako urządzenie pomocnicze służące do odholowywania zestawów kołowych spod
podniesionego pojazdu kolejowego / tramwaju (wersja E-MAXI M o wys. max 700 mm). E-MAXI M można wykorzystać
także do przetaczania pojazdów w myjniach taboru.

Podstawowe dane:
- System szynowy dla toru 760 mm – 1668 mm
- Max. masa przetaczanych pojazdów: ok. 200 t (bez spadków)
- Napęd: akumulatorowy z odzyskiem energii (brak emisji spalin)
- Sterowanie wszystkimi kołami napędowymi: obrót w miejscu i jazda po skosie
- Zdalne sterowanie na torze i na drodze
- Koła prowadzące systemu szynowego opuszczane i podnoszone hydraulicznie, sterowanie przez system zdalny
(radiowy) lub system manualny
- Bezstopniowa kontrola napędu kół
- Przyciski bezpieczeństwa (awaryjnego zatrzymania) umieszczone na panelu sterowania i po obu stronach pojazdu
- Syrena ostrzegawcza, lampy ostrzegawcze, oświetlenie pola pracy
- Odbiornik zdalnego sterowania umieszczony w podwoziu
- Prędkości dedykowane wybierane przez użytkownika
- Prędkość bez obciążenia: 0 – 10 km/h; prędkość z obciążeniem: 0 – 5 km/h
- Wymiary ogólne: Dł. ok. 2900 mm, Sz. ok. 1840 mm, Wys. od. 700 do 1200 mm
- Sprzęgi do wyboru przez użytkownika
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- Inne akcesoria dostępne w opcji
     

          E-MAXI M
          E-MAXI M z podnośnikiem nożycowym
          E-MAXI M z podnośnikiem koszowym
          E-MAXI M w wersji CRAB

Pamiętaj! Każdy pojazd manewrowy jest produkowany na potrzeby konkretnego użytkownika i modyfikacje
w obszarze wybranych rozwiązań technicznych są możliwe. Spytaj o szczegóły!

Potrzebujesz więcej informacji?   Zadzwoń lub napisz:
                                                                Piotr Mizeracki
                                                                tel. 22 578 84 14, tel. kom. 601 355 998
                                                                e-mail: pmizeracki@firemax.pl

http://www.youtube.com/watch?v=QCuz4giwjKU#t=430
http://www.youtube.com/watch?v=FX_5L0KXh6w#t=316
http://www.youtube.com/watch?v=uHWHRgiKl-Q
http://www.youtube.com/watch?v=n_DFORyhph8
mailto:pmizeracki@firemax.pl
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Dane techniczne
Max masa przetaczanych pojazdów: 200 t (na płaskim podłożu)
Napęd: akumulator
Max prędkość bez ładunku: 0 - 10 km
Max prędkość z ładunkiem: 0 - 5 km
Wymiary (dł. x szer. x wys.): 2900 x 1840 x wys. od 700 do 1200 mm
Rozstaw szyn: 760 - 1680 mm
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