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Vhodný prívesný vozík
pre nosiče veľkého nákladu.
Spoľahlivá preprava paliet a mriežkových boxov.

Naše praktické a flexibilné prepravné vozíky sú optimálne prispôsobené prívesu Jungheinrich GTE a sú ideálne na prepravu 
bremien až do 1,6 t na jeden príves. V rámci ťažných súprav prepravné vozíky bez problémov prepravia nosiče veľkého 
nákladu (tzv. GLT) s paletami alebo gitterboxmi z bodu A do bodu B.

Pomocou zdvíhacej plošiny sa prepravné vozíky jednoducho a bezpečne zasunú do prívesov a pri preprave nadvihnú. Pritom 
sa o tichú prevádzku a presné vedenie stopy stará nízky valivý odpor. Vysokú flexibilitu pri používaní zabezpečujú 
v sortimente rôzne veľkosti a nosnosti. Jednoduchá manipulácia s prepravnými vozíkmi a nízka fyzická námaha pri 
manuálnom posúvaní umožňujú šetrnú prácu.

Okrem nášho širokého sortimentu ťahačov, prívesov a prepravných vozíkov vám ponúkame komplexné poradenstvo 
v oblasti systému ťažných súprav, vďaka čomu môžete svoju skladovú logistiku vykonávať ešte efektívnejšie.

Prehľad všetkých výhod

• Využiteľné bez použitia dodatočných zariadení

• Vhodné pre všetky prívesné vozíky Jungheinrich

• Dostupné v rôznych veľkostiach a nosnostiach

• Guľôčkové ložiská a tvrdé jazdné plochy pre nízky valivý odpor

• Tichá prevádzka s nízkym stupňom opotrebovania



Vaše prívesy Jungheinrich
na maximálne využitie zákazníkom.

Efektivita Bezpečnosť Individualita
Maximálny výkon 
pomocou najefektívnejších 
vozíkov.

Najlepšie podmienky na 
bezpečnú prácu.

Vozík, ktorý je individuálny 
ako vaše podnikanie.

Tu beží všetko hladko: Kolieska 
našich prepravných vozíkov sú kvôli 
guľkovým ložiskám a tvrdým 
jazdným plochám optimalizované na 
malý valivý odpor.

Naše prepravné vozíky sa nezľaknú 
dokonca ani ťažkých a objemných 
nákladov: Naše rozmanité možnosti 
výbavy pritom zabezpečia 
ergonomickú a bezpečnú 
manipuláciu.

Na flexibilné a efektívne logistické 
procesy sú v rôznych vyhotoveniach 
k dispozícii aj perfektné doplnky 
k nášmu prívesu ťažnej súpravy GTE.

Efektívna prevádzka
• 4 vodiace kolieska, z toho 2 

diagonálne brzdené so 
zaisťovačmi.

• Veľké kolieska z polyamidu s 
guľkovými ložiskami pre ľahké 
manuálne posúvanie.

• ESD koliesko s elektrickou 
vodivosťou.

Bezpečný a ergonomický
• Rôzne výbavy uľahčujú 

manipuláciu s ťažkými alebo 
objemnými nákladmi.

• Násuvné rukoväte umožňujú 
uchopenie v ergonomickej výške.

• Vyvýšené podpery uľahčujú 
prístup k nákladu bez 
nepohodlného zohýbania.

• Aretovateľné vodiace koliesko pre 
stabilitu smeru pri manuálnom 
posúvaní.

Vyhotovenia a prídavné možnosti
• Nosnosti pre 600 kg, 1 200 kg a 

1 600 kg.
• Rozmery 1 200 x 800 mm a 1 200 x 

1 000 mm.
• Prepravné vozíky pre mechanické 

zariadenie GTE 106.
• Násuvná rukoväť pre posúvanie.
• Zaisťovacia brzda s pevným 

brzdovým pedálom.
• Aretovateľné kolieska pre 

jednoduchšiu manipuláciu s 
ťažkými bremenami.

• Vyvýšenie podpery pre 
ergonomické vykladanie nosičov 
veľkých nákladov.

• Drevené dno s voliteľnou gumovou 
rohožou pre bezpečné zachytenie 
malého nákladu.



Prehľad modelov
Model, zodpovedajúci Vašim požiadavkám:

Názov Nosnosť/záťaž 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 spol. s r. o.
Diaľničná cesta 17
SK-903 01 Senec
Tel. +420 2 49205811
Fax +420 2 49205812

info@jungheinrich.sk  
www.jungheinrich.sk

 

 

Naše výrobné závody v Norderstedte a 
Moosburgu sú certifikované.  

Manipulačná technika Jungheinrich 
zodpovedá európskym bezpečnostným 

požiadavkám.  
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