
přívěs
Trolley 600 / 1.200



Vhodný manipulační vozík
pro velké nosiče.
Spolehlivá přeprava palet a gitterboxů.

Naše snadno ovladatelné a flexibilní trolleys jsou upraveny pro přívěsy Jungheinrich GTE a jsou vhodné k přepravě břemen 
o hmotnosti až 1,6 t. Trolleys v jízdní soupravě s nosiči velkých břemen (GLT), s paletami, nebo gitterboxy zvládnou bez 
problému přepravu z bodu A do bodu B.

Pomocí zvedací plošiny jsou trolleys snadno a bezpečně přesunuty na přívěsy a jsou během přepravy zvednuty. Minimální 
valivý odpor přitom zajistí tichý provoz a přesné vedení ve stopě. Sortiment s různými velikostmi a nosnostmi zaručuje 
vysokou flexibilitu využití. Snadná manipulace s trolleys a nízká náročnost na vynaložené síly při ručním tažení umožňují 
šetrnou práci.

Kromě našeho širokého sortimentu tahačů, přívěsů a trolleys nabízíme kompletní poradenství v oblasti tažných souprav tak, 
aby byla vaše skladová logistika ještě efektivnější.

Přehled výhod

• Použití bez dalších přístrojů

• Vhodné pro všechny přívěsy Jungheinrich

• Dostupné v různých velikostech a nosnostech

• Kuličková ložiska a tvrdé oběžné plochy pro minimální valivý odpor

• Nehlučný provoz s nízkou mírou opotřebení



Váš přívěs Jungheinrich
pro maximální užitek zákazníka.

Efektivita Bezpečnost Individualita
Maximální výkon 
s nejefektivnějšími vozíky.

Nejlepší předpoklady pro 
bezpečnou práci.

Vozík je stejně individuální 
jako vaše podnikání.

Jde to hladce. Kola našich 
manipulačních vozíků uložená 
v kuličkových ložiskách a jejich tvrdý 
povrch jsou optimalizována 
k dosažení minimálního valivého 
odporu.

Naše manipulační vozíky se nezastaví 
ani před těžkými a velkými břemeny. 
Různé možnosti výbavy přitom zajistí 
ergonomickou a bezpečnou 
manipulaci.

Dokonalý doplněk k našim přívěsům 
v jízdních soupravách GTE existuje v 
různých provedeních - pro flexibilitu a 
efektivitu logistických procesů.

Efektivní provoz
• 4 řiditelná kolečka, z toho 

2 diagonální s brzděním 
zarážkami pro kola.

• Velká polyamidová kola 
s kuličkovými ložisky ke snadné 
ruční manipulaci.

• Jedno kolo ESD, elektricky 
vodivé.

Bezpečný a ergonomický
• Nejrůznější vybavení usnadňuje 

manipulaci s těžkými a 
neskladnými břemeny.

• Nástrčné madlo k uchopení 
v ergonomické výšce.

• Zvýšení nosných ploch ke 
snadnějšímu přístupu 
k naloženým břemenům bez 
namáhavého ohýbání.

• Řiditelné kolečko s aretací 
k nastavení stabilního směru při 
ručním vedení.

Provedení s přídavným volitelným 
příslušenstvím
• Nosnosti 600 kg, 1200 kg a 

1600 kg.
• Rozměry 1200 x 800 mm a 1200 x 

1000 mm.
• Manipulační vozíky pro mechanický 

systém GTE 106.
• Nástrčné madlo k ručnímu vedení.
• Parkovací brzda s pevným pedálem.
• Aretace koleček ke snadné 

manipulaci s těžkými břemeny.
• Zvýšení nosné plochy 

k ergonomickému odběru nosičů 
velkých břemen.

• Podlaha ze dřeva s pryžovou 
podložkou (volitelné vybavení) pro 
bezpečnou přepravu menších 
břemen.



Přehled modelů
Vhodný model pro vaše použití:

Název Nosnost/náklad Celková výška

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 (ČR) s.r.o.
Modletice 101
251 01 Říčany
Telefon +420 313 333 111, 333
Fax +420 313 333 777

info@jungheinrich.cz  
www.jungheinrich.cz

 

 

Certifikované jsou naše výrobní závody v 
Norderstedtu, Moosburgu a Landsbergu.  

Vozíky Jungheinrich splňují evropské 
bezpečnostní požadavky.  
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