
Piekabes
Trolley 600 / 1.200



Atbilstoši ratiņi
lielizmēra kravu konteineriem.
Palešu un režģu kastu droša transportēšana.

Mūsu parocīgie un elastīgi izmantojamie ratiņi ir optimāli pielāgoti Jungheinrich piekabēm GTE un ir lieliski piemēroti līdz 
1,6 t transportēšanai ar vienu piekabi. Piekabju sastāvā ratiņi bez problēmām no punkta A līdz punktam B pārvadā lielizmēra 
kravas konteinerus (GLT) ar paletēm vai režģu kastēm.

Ar celšanas platformas palīdzību ratiņi tiek vienkārši un droši iebīdīti piekabēs un transportējot pacelti. Mazā rites pretestība 
nodrošina klusu kustību un precīzu vadību pa joslu. Dažādu izmēru un dažādas celtspējas ratiņi palīdz panākt augstu elastību 
darbā. Ratiņu vienkāršā apkalpošana un minimālā piepūle, kāda nepieciešama, bīdot ratiņus ar rokām, ļauj strādāt viegli, 
saudzējot veselību.

Līdzās mūsu vilcēju, piekabju un ratiņu klāstam mēs sniedzam visaptverošas konsultācijas par piekabju sastāviem, lai padarītu 
Jūsu noliktavas loģistiku vēl efektīvāku.

Visas priekšrocības īsumā

• Izmantojami bez papildu agregātiem

• Piemēroti visām Jungheinrich piekabēm

• Pieejami dažādos izmēros un ar dažādu celtspēju

• Lodīšu gultņi un cietas kontaktvirsmas nodrošina mazu rites pretestību

• Klusi darbā un minimāli dilstoši



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.

Šeit viss norit raiti: mūsu ratiņu riteņi, 
pateicoties lodīšu gultņiem un 
cietajām kontaktvirsmām, izceļas ar 
mazu rites pretestību.

Mūsu ratiņus nespēj apturēt pat 
smagas un lielgabarīta kravas: 
dažādas aprīkojuma opcijas 
nodrošina ergonomisku un drošu 
kravu pārkraušanu.

Kā ideāls papildinājums mūsu vilcēju 
vilciena piekabēm GTE ir pieejami 
dažādi varianti, kas nodrošina elastīgu 
un efektīvu loģistikas procesu norisi.

Efektīva darbība
• 4 vadāmi riteņi, no tiem 2 pa 

diagonāli bremzējami ar riteņu 
fiksatoriem.

• Lieli poliamīda riteņi ar lodīšu 
gultņiem vieglai stumšanai ar 
rokām.

• ESD ritenis ar strāvas vadītspēju.

Drošs un ergonomisks
• Dažādas aprīkojuma opcijas 

atvieglo smagu vai lielgabarīta 
kravu pārkraušanu.

• Uzspraužami rokturi nodrošina 
satvērienu ergonomiskā 
augstumā.

• Pamatnes paaugstinājumi atvieglo 
piekļuvi kravas vienībām bez 
neērtas noliekšanās.

• Nofiksējams vadāms ritenis 
virziena stabilitātei, veicot 
stumšanu ar rokām.

Varianti un papildu opcijas
• 600 kg, 1200 kg un 1600 kg 

celtspēja.
• Izmēri 1200 x 800 mm un 1200 x 

1000 mm.
• Ratiņi mehāniskajai piekabei GTE 

106.
• Uzspraužams rokturis stumšanai ar 

rokām.
• Fiksācijas bremze ar fiksējošu 

bremzes pedāli.
• Nofiksējami riteņi vienkāršai smagu 

kravu pārvietošanai.
• Pamatnes paaugstinājums 

ergonomiskai lielizmēra konteineru 
izkraušanai.

• Koka grīda ar gumijas paklājiņu 
(opcija), lai droši uzņemtu arī 
mazākas kravas.



Modeļa pārskats
Jūsu lietojumprogrammām piemērots modelis:

Nosaukums Ietilpība / slodze Kopējais augstums

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

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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