
Piekabes
GTE 106 / 212 / 312



Kompakts E-veida rāmis
efektīvai palešu transportēšanai.
Pateicoties brīvi izvēlētam savienojumam, ērti izmantojamas no abām pusēm.

GTE ir mūsu kompaktās, energoefektīvās un izturīgas E-veida rāmja piekabes kuras ir īpaši piemērotas līdz 1200 kg smagu 
kravu (uz vienu piekabi) ekonomiskai transportēšanai. Vai tas būtu intensīvos darba apstākļos, šaurās telpās vai garos piekabju 
sastāvos – piekabes spēj stāties pretī teju jebkuram izaicinājumam.Droša un ātra celšana iespējama, ergonomiski uzņemot 
ratiņus trīs veidos: mehāniski, ar hidraulisko pacēlāju vai elektrohidraulisko pacēlāju. Vienkāršā sakabes sistēma un pa vidu 
izvietotā ass nodrošina nemainīgu trajektorijas ievērošanu un precīzu strādāšanu.Piekabes iespējams brīvi savienot, tādējādi 
tās bez problēmām ir izmantojamas no abām pusēm. Augstu energoefektivitāti nodrošina tieša enerģijas pārveidošana pašā 
piekabē, kā arī konkrētu elementu atsevišķa pacelšana un nolaišana. Ar optimālu ergonomiku, augstu trajektorijas stabilitāti 
un laiku taupošu apkalpošanu ikviens brauciens ir veiksmīgs.

Visas priekšrocības īsumā

• Izturīgs, no abām pusēm izmantojams E-veida rāmis

• Vienkārša kravu iekraušana piekabēs, izmantojot ratiņus

• Visdažādāko kravu droša transportēšana

• Elektrisks savienojums (GTE 312) augstai energoefektivitātei

• Augsta trajektorijas stabilitāte, pateicoties centrālai asij



Jūsu Jungheinrich piekabe,
lai Jūs kā klients gūtu maksimālu labumu.

Efektivitāte Drošība Individualitāte
Maksimāla veiktspēja ar 
efektīvākajiem iekrāvējiem.

Vislabākie priekšnoteikumi 
drošam darbam.

Iekrāvējs, kas ir tikpat 
individuāls kā Jūsu bizness.

Sistemātisks darbs: elektriski 
savienotās piekabes rada optimālus 
priekšnoteikumus drošam, ātram un 
tīram darbam.

Absolūts ieguvums: strādājot ar 
Jungheinrich piekabju sastāviem, 
būtiski palielinās pārkraušanas jauda, 
kamēr līdz minimumam samazinās 
negadījumu risks.

No ratiņiem līdz atbilstošai sakabes 
ierīcei – ar plašu piederumu klāstu mēs 
nodrošinām, lai Jūs savus 
transportēšanas uzdevumus varētu 
izpildīt maksimāli apmierinoši.

Energoefektīva darbība (GTE 312)
• Atsevišķu piekabju nošķirta 

pacelšanas/nolaišanas (opcija) 
samazina enerģijas patēriņu.

• Piekabes ar kravu, kas netiek 
pārvietotas, paliek paceltā 
stāvoklī.

• Enerģijas pārveidošana turpat 
piekabē zudumu samazināšanai 
un optimālai enerģijas 
izmantošanai.

Elektriska piekabju savienošana (GTE 
312)
• Augsta efektivitāte ar izcilu 

enerģijas ietaupījumu.
• Ātra, klusa pacelšana un 

nolaišana.
• Viegls un tīrs savienojums.
• Viegla atvienošana, izmantojot 

elektrisko kontaktspraudni.
• Zems enerģijas patēriņš.

Drošs, ērts un ergonomisks
• Izturīgs rāmis no augstvērtīga 

lokšņu tērauda.
• Kravas iekraušana un izkraušana 

iespējama no abām pusēm, 
pateicoties piekabju 
pārkabināšanas iespējai.

• Iespējama atmuguriska kravas 
iekraušana ratiņos, izmantojot 
EFG vai ETV.

• Vienkārša sakabes sistēma 
piekabju savienošanai.

• Visu piekabju pacelšana un 
nolaišana ar GTE 212/312.

• Atsevišķu piekabju pacelšana un 
nolaišana ar GTE 106, opcionāli ar 
GTE 312.

• Opcionāla lampiņa pacelšanas 
stāvokļa indikācijai modelī GTE 
312.

Individuāls pielietojums
• Der kraušanas palīglīdzekļiem, kuru 

izmēri ir 800 x 1200 mm un 1000 x 
1200 mm.

• Piegādājam arī šiem izmēriem 
atbilstošus ratiņus.

Mehāniskā piekabe GTE 106
• Vienkārša, mehāniska tehnika 

darbībai neatkarīgi no vilcēja.
• Kravas pacelšana, neskarot grīdu, 

izmantojot piekabes ritenīšus un 
ratiņu rampas.

• Kravām ar svaru līdz 600 kg.



Modeļa pārskats
Jūsu lietojumprogrammām piemērots modelis:

Nosaukums Ietilpība / slodze Nominālā 
spriedze

Braukšanas 
ātrums bez 
kravas

Celšanas ātrums 
bez kravas

Kopējais 
augstums

GTE 106 600 kg 1400 N 18 km/h 0,03 m/s 309 mm

GTE 212 1200 kg 1400 N 18 km/h 0,03 m/s 346 mm

GTE 312 1200 kg 1400 N 18 km/h 0,03 m/s 346 mm

GTE 106 600 kg 1400 N 18 km/h 309 mm

GTE 212 1200 kg 1400 N 18 km/h 0,03 m/s 346 mm

GTE 312 1200 kg 1400 N 18 km/h 0,03 m/s 346 mm

SIA Jungheinrich Lift Truck
Rītausmas iela 23
Rīga, LV-1058
Latvija
Telefons +371 67 813 913
Fakss +371 67 813 911

info@jungheinrich.lv  
www.jungheinrich.lv

 

 

Jungheinrich rūpnīcas, pārdošana un 
serviss Eiropā ISO 9001/ ISO 14001.  

Jungheinrich iekrāvēji atbilst Eiropas 
Savienības drošības prasībām.  
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