
Przyczepa
Trolley 600 / 1.200



Platforma transportowa
do dużych ładunków.
Niezawodny transport palet i pojemników typu gitterbox.

Nasze poręczne i elastyczne wózki wjazdowe są optymalnie przystosowane do współpracy z przyczepą GTE Jungheinrich 
i nadają się doskonale do transportu ładunków o masie do 1,6 t na przyczepę. W zestawie transportowym wózki 
przemieszczają bez problemu z punktu A do punktu B nośniki dużych ładunków (GLT) z paletami lub skrzyniami kratowymi.

Za pomocą platformy unoszącej wózki wjazdowe są w łatwy i bezpieczny sposób wsuwane w przyczepy i unoszone 
podczas transportu. Mały opór toczenia zapewnia przy tym cichą pracę i precyzyjne prowadzenie po torze jazdy. Różne 
rozmiary i udźwigi dostępne w naszym asortymencie gwarantują maksymalną elastyczność zastosowania. Łatwa obsługa 
wózków wjazdowych i niewielki nakład sił potrzebny do przesuwania ręcznego pozwalają na komfortową pracę.

Oprócz bogatej oferty ciągników, przyczep i wózków wjazdowych oferujemy także kompleksowe doradztwo w zakresie 
zestawów transportowych, by jeszcze bardziej usprawnić procesy logistyczne w Państwa magazynie.

Korzyści

• Możliwość stosowania bez użycia dodatkowych urządzeń

• Do wszystkich przyczep Jungheinrich

• Dostępne w różnych rozmiarach i z różnym udźwigiem

• Łożyska kulkowe i twarde powierzchnie dla płynnej pracy

• Cicha praca, małe zużycie



Przyczepa Jungheinrich
dla maksymalnych korzyści.

Wydajność Bezpieczeństwo Indywidualność
Maksymalna efektywność 
dzięki bardzo wydajnym 
wózkom.

Najlepsze warunki do 
bezpiecznej pracy.

Rozwiązanie tak 
indywidualne jak Państwa 
działalność.

Płynna praca: koła wyposażone 
w łożyska kulkowe i twarde 
powierzchnie zapewniają płynną 
jazdę.

Urządzenia bez problemu pracują z 
ciężkimi i dużymi ładunkami: różne 
opcje wyposażenia pozwalają przy 
tym na ergonomiczną i bezpieczną 
obsługę.

Idealne urządzenia uzupełniające do 
naszej przyczepy magazynowej GTE są 
dostępne w różnych wersjach, by 
wspierać elastyczne i efektywne 
procesy logistyczne.

Efektywna praca
• 4 koła skrętne, 2 z nich z 

możliwością blokady.
• Duże koła z poliamidu 

z łożyskami kulkowymi 
zapewniającymi łatwe ręczne 
przesuwanie.

• Przewodzące prąd elektryczny 
koło ESD.

Bezpiecznie i ergonomicznie
• Różne opcje wyposażenia 

ułatwiają obsługę ciężkich lub 
dużych ładunków.

• Uchwyty na ergonomicznej 
wysokości.

• Łatwy dostęp do ładunku bez 
konieczności schylania się.

• Koło skrętne z możliwością 
blokady zapewnia stabilność 
prowadzenia w przypadku 
przesuwania ręcznego.

Wersje i opcje
• Udźwig 600 kg, 1200 kg i 1600 kg.
• Wymiary: 1200 x 800 mm oraz 

1200 x 1000 mm.
• Platformy transportowe do 

przyczep GTE 106.
• Uchwyt do przesuwania ręcznego.
• Blokada postojowa kół.
• Kółka skrętne z możliwością 

blokady dla łatwej ręcznej obsługi 
ciężkich ładunków.

• Ergonomiczny rozładunek 
nośników dużych ładunków.

• Spód z drewna z opcjonalną matą 
gumową umożliwiają bezpieczne 
pobieranie nawet małych 
ładunków.



Przegląd modeli
Właściwy model dla Państwa aplikacji:

Nazwa Udźwig / ładunek Wysokość całkowita

RW 0,6t 1200x800 600 kg 351 mm

RW 0,6t 1200x1000 600 kg 351 mm

RW 1,2t 1200x800 1200 kg 351 mm

RW 1,2t 1200x1000 1200 kg 351 mm

Jungheinrich Polska Sp. z o.o.
ul. Świerkowa 3, Bronisze k. Warszawy
05-850 Ożarów Mazowiecki
PL1130082801
telefon +48 22 332 88 00
fax +48 22 332 88 01
infolinia 0801 300 801

info@jungheinrich.pl  
www.jungheinrich.pl

 

 

Dla zakładów produkcyjnych w 
Norderstedt, Moosburg i Landsberg.  

Wózki jezdniowe firmy Jungheinrich 
spełniają europejskie wymogi 

bezpieczeństwa.  
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