
Atrelado
Trolley 600 / 1.200



O trolley certo
para transportadores de cargas 
grandes.
Transporte fiável de paletes e caixas de grade.

Os nossos práticos e flexíveis trolleys são otimamente compatíveis com o atrelado GTE da Jungheinrich e são ideais para o 
transporte de cargas de até 1,6 t por atrelado. No comboio logístico, os trolleys movem transportadores de cargas grandes 
(GLT) com paletes ou caixas de grade de A para B.

Com uma plataforma de elevação, os trolleys são empurrados de forma simples e segura para o atrelado e elevados durante 
o transporte. A baixa resistência ao rolamento garante um funcionamento silencioso e guiamento automático preciso. 
Diferentes tamanhos e capacidades de carga na gama garantem elevada flexibilidade na utilização. O manuseio simples dos 
trolleys e o baixo esforço necessário para deslocar manualmente tornam possível um trabalho cuidadoso.

Além da nossa gama ampla de reboques, atrelados e trolleys, oferecemos uma abrangente consultoria de sistemas 
logísticos para tornar a sua logística de armazém ainda mais eficiente.

Todas as vantagens em resumo

• Possibilidade de utilização sem dispositivos adicionais

• Adequado para todos os atrelados da Jungheinrich

• Disponível em diferentes tamanhos e capacidades de carga

• Rolamentos de esferas e superfícies duras para menos resistência ao rolamento

• Operação silenciosa e resistente ao desgaste



O seu atrelado Jungheinrich
para máximos benefícios para o cliente.

Eficiência Segurança Personalização
Máximo desempenho com 
os equipamentos mais 
eficientes.

Melhores condições para 
um trabalho seguro.

Um equipamento tão 
individual quanto o seu 
negócio.

Aqui, tudo corre bem: As rodas dos 
nossos trolleys são otimizadas para 
oferecerem menor resistência ao 
rolamento através dos rolamentos 
de esferas e das superfícies duras de 
rolamento.

Mesmo com cargas pesadas e 
volumosas, os nossos trolleys não 
param: várias opções de 
equipamentos garantem um 
manuseamento ergonómico e 
seguro.

O complemento perfeito para a nossa 
linha GTE de atrelados de comboios 
logísticos vem em várias versões para 
processos de logística flexíveis e 
eficientes.

Operação eficiente
• 4 rolos de direção, dos quais 2 

são diagonais e estão travados 
com dispositivos de fixação.

• As rodas grandes são de 
poliamida com rolamentos de 
esferas para um deslizar manual 
fácil.

• Uma roda ESD com 
condutividade elétrica.

Seguro e ergonómico
• Vários equipamentos facilitam o 

manuseamento de cargas 
pesadas ou volumosas.

• Os estribos encaixáveis servem 
de punho a uma altura 
ergonómica.

• A elevação das bases facilita o 
acesso a peças de carga sem ser 
preciso curvar-se.

• Rolos de guia bloqueáveis para 
estabilidade direcional durante o 
avanço manual.

Versões e opções adicionais
• Capacidades de carga para 600 kg, 

1200 kg e 1600 kg.
• Dimensões em 1200 x 800 mm e 

1200 x 1000 mm.
• Trolleys para os GTE 106 

mecânicos.
• Barra para avanço manual 

encaixável.
• Travão de estacionamento com 

travão fixo.
• Rolos bloqueáveis para 

manuseamento fácil de cargas 
pesadas.

• Elevação de bases para uma 
descarga ergonómica de suportes 
de cargas grandes.

• Fundo em madeira com tapete de 
borracha opcional para recolher 
também cargas pequenas.



Visão geral do modelo
O modelo adequado para as suas aplicações:

Nome Capacidade de carga/carga Altura total

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 Portugal

Equipamentos de Transporte, Lda.
Delegação Sul - Tel. Geral 219 156 060
 
Delegação Norte - Tel. Geral 252 249 010
 
Serviço Aluguer
Nacional 21 915 6070
 
Serviço Pós-Venda
Nacional 21 915 6060

linha.directa@jungheinrich.pt  
www.jungheinrich.pt

 

 

As nossas fábricas alemãs em 
Nordestedt, Moosburg e Landsberg 

estão certificadas.
 

Os equipamentos da Jungheinrich para 
movimentação da carga estão em 

conformidade com os requisitos de 
segurança europeus.
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