
A NEHÉZTEHER-MOZGATÓ 
Nehézterhek mozgatása akár 30 tonnáig 
Az innovatív ötlet terhek mozgatásához passzív, meghajtás nélküli szállítózsámolyokon, kocsikon, targonca helyett. 10 
éve mutattuk be, jelenleg 650 eladott egység üzemel világszerte.  



MTC 30 CC vezeték nélküli, kompakt MTC 25 C Kompakt 230 V vagy 110 V 

Az ötlet: Alkalmazott mechanika, kompatibilis az összes rendelkezésre álló szállítózsámollyal. 

Alkalmazott mechanika! 

Terhek mozgatása emelőkarral és „meghajtással” és egy 

kábeles vagy akkumulátoros meghajtó rendszerrel. A 

Powerattack könnyen szállítható és a mellékelt adapterrel a 

kormányzott zsámolyhoz csatlakoztatható, és már mehet is a 

munka! 

Nehézgépek mozgatása 30 tonnáig, a padló állapotától és a 

szállítózsámoly stb. minőségétől függően. 

Ki áll a Powerattack mögött? Ki találta fel? 

A Powerattack-ot Klaus J. Scholpp találta fel és építette meg, 

aki veteránként 40 évig dolgozott a daruk kölcsönzésében, a 

nehéz teherfuvarozásban és a kötélzetgyártásban. 

De ez az eszköz mindig is hiányzott, mely gyakran képes egy 

targoncát is helyettesíteni. Könnyű a helyszínre szállítani és 

kezelni! 

A modellek. 

MTC 30 CC vezeték nélküli, kompakt 

24V-os váltóáramú motor 1 KW teljesítménnyel, amely 800 Nm 

nyomatékot visz a hajtott kerekekre, fokozatmentes vezérlés előre- 

és hátramenetben 0-20 m/perc sebességgel, beépített automata 

fékkel és vészleállító funkcióval. 
Kompakt hossz 1650 mm (65 inch), teleszkóposan 2x250 mm-rel (10 

inch) kihúzható, a teljes hossz így 2150 mm (85 inch). Nyomtáv 380 

mm (15 inch), súly 1 akkuval (22,5 Ah) 75 kg (165 lbs). Az alapcsomag 

egy töltőegységet és 2, egyenként 22,5 Ah teljesítményű 
akkumulátort tartalmaz, a legújabb Li-ion technológiával, így nincs 

memória-effektus, nem merül le, amikor nincs használatban. Az 

jellemző akkumulátor használati idő teljesen feltöltve 4 óra, a töltési 

idő 5 óra. 

MTC 25 C Kompakt 230 V vagy 110 V 

A 230 V-os vagy 110 V-os változatban kapható meghajtómotor 2 elektronikusan 

vezérelt sebességgel rendelkezik 0-5 m/perc vagy 0-20 m/perc között, előre- és 

hátramenet üzemmódban. Kompakt hossz 1650 mm (65 inch), teleszkóposan 

2x250 mm-rel (10 inch) kihúzható, a teljes hossz így 2150 mm (85 inch). 

Nyomtáv 380 mm (15 inch), súly 60 kg (130 lbs) 

Mindkét modell rendelkezik egy kétkerekes segédfutóművel az 

egyszerű helyszíni mozgatáshoz. Miután PowerAttack-ot csatlakoztatta 

a szállítózsámolyhoz és a teherhez, ez a „futómű” működés közben le 

van hajtva a főcső szintje alá és erőkart és húzóerőt biztosít a 

teherhez, és mágneses rögzítéssel rendelkezik. 



PowerAttack 
A munkaterületen! 
Érdekes részletek! Egy ötlet, számos alkalmazás! 

Állítható magasságú csatlakozóhorog a kezelőnek legmegfelelőbb magasság beállításához és adapter az összes elérhető szállítózsámoly 

csatlakoztatásához. Lásd az alábbi alkalmazásokat! 



Speciális megoldások 

A négykerekű (Quad) szállítózsámoly Klaus J. Scholpp találmánya, mely kombinálja a görgős kocsi és a fix szállítózsámoly előnyeit. A blokkoló 
tengely rögzíti a szállítózsámolyt, mely húzás esetén viszont képes forogni. 

Ügyfélspecifikus megoldások 

Távirányítású kocsi, 20 tonna emeléséhez 

kialakítva 

PowerAttack és a biotechnológiai iparban 

használatos „tornyok” emelésére és szállítására 

kialakított kocsi 

Ez az ACMT részletes fényképe 

= Továbbfejlesztett Toronyemelő Kocsi, 
tornyok emeléséhez, akár 20 tonnáig. A 
padlószint feletti magasság 170 mm, mely a 
teleszkópos sínekkel 3 különböző 
toronymérethez állítható be, és a hidraulikus 
hengerek általi emelés/leengedés távvezérelt

PowerAttack – A nehézteher mozgató 

Az innovatív ötlet terhek mozgatásához passzív, meghajtás 
nélküli szállítózsámolyokon vagy kocsikon, targonca helyett. 
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