
Ρυμουλκούμενο
Trolley 600 / 1.200



Το κατάλληλο τρόλεϊ
για μεγάλα φορεία φορτίου
Αξιόπιστη μεταφορά παλετών

Τα εύχρηστα και ευέλικτα τρόλεϊ προορίζονται ειδικά για τα Jungheinrich GTE trailer και είναι ιδανικά για τη μεταφορά 
φορτίων έως  1,6 t ανά  trailer. Σε σχηματισμό συρμού, τα τρόλεϊ  μετακινούν εύκολα  μεγάλα φορεία φορτίου  (GLT) με 
παλέτες ή κλωβούς μεταφοράς εμπορευμάτων από το ένα σημείο στο άλλο.

Με τη βοήθεια  μιας πλατφόρμας ανύψωσης, τα τρόλεϊ ωθούνται εύκολα και  με ασφάλεια στα  trailer και ανυψώνονται 
κατά τη μεταφορά. Χάρη στην ελάχιστη αντίσταση κύλισης επιτυγχάνεται αθόρυβη λειτουργία και οδήγηση σταθερής 
τροχιάς με ακρίβεια. Με το μεγάλο εύρος μεγεθών και φέρουσας ικανότητας διασφαλίζεται εξαιρετική ευελιξία χρήσης. 
Οι εργασίες εκτελούνται εύκολα χάρη στον απλό χειρισμό των τρόλεϊ και τη  μικρή απαίτηση δύναμης για τη 
χειροκίνητη ώθηση των τρόλεϊ.

Παράλληλα  με τη  μεγάλη ποικιλία τρακτόρων, trailer και τρόλεϊ, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες συμβουλευτικές 
υπηρεσίες για την επιλογή του κατάλληλου συρμού, ώστε να διαμορφώσετε την εφοδιαστική αλυσίδα της αποθήκης 
σας ακόμα πιο αποτελεσματικά.

Όλα τα πλεονεκτήματα με μια ματιά

• Δυνατότητα χρήσης χωρίς πρόσθετες συσκευές
• Κατάλληλο για όλα τα Jungheinrich trailers

• Διατίθεται σε διάφορα μεγέθη και ικανότητες φόρτωσης
• Ένσφαιρα ρουλεμάν και σκληρές επιφάνειες κύλισης για ελάχιστη αντίσταση 

κύλισης
• Αθόρυβη λειτουργία και αντοχή στη φθορά



Φορεία Jungheinrich
για μέγιστο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Απόδοση Ασφάλεια Εξατομίκευση
Μέγιστη ισχύς με τα 
αποδοτικότερα μηχανήματα 
στην αγορά

Άριστες προϋποθέσεις για 
ασφαλή εργασία

Ένα μηχάνημα τόσο μοναδικό 
όσο και η επιχείρησή σας

Ομαλή κίνηση χωρίς αντιστάσεις: 
Οι βελτιστοποιημένοι τροχοί των 
τρόλεϊ Jungheinrich διαθέτουν 
ένσφαιρα ρουλεμάν και σκληρές 
επιφάνειες κύλισης για ελάχιστη 
δυνατή αντίσταση κύλισης.

Τα τρόλεϊ Jungheinrich μπορούν να 
αντεπεξέλθουν ακόμα και σε βαριά 
και ογκώδη φορτία. Οι διάφορες 
επιλογές εξοπλισμού εγγυώνται την 
εργονομική και ασφαλή διαχείριση 
των φορτίων.

Συμπληρώνει τέλεια τη δική μας 
ρυμουλκούμενη βάση GTE σε 
διάφορες εκδόσεις για ευέλικτες και 
αποτελεσματικές διαδικασίες 
εφοδιαστικής αλυσίδας.

Αποτελεσματική λειτουργία
• 4 τροχοί διεύθυνσης, από τους 

οποίους οι 2 φρενάρουν 
διαγωνίως με συγκρατητήρες 
τροχών.

• Μεγάλοι τροχοί από πολυαμίδιο 
με ένσφαιρα ρουλεμάν για 
ευκολία στη χειροκίνητη ώθηση.

• Ένας τροχός ESD με ηλεκτρική 
αγωγιμότητα.

Ασφάλεια και εργονομία
• Διάφορα στοιχεία εξοπλισμού 

διευκολύνουν τη διαχείριση 
φορτίων μεγάλου όγκου ή 
βάρους.

• Τα προσαρτώμενα μπράτσα 
βρίσκονται σε κατάλληλο ύψος 
προσφέροντας πρόσθετη 
εργονομία.

• Οι επιφάνειες απόθεσης 
ανυψώνονται παρέχοντας 
εύκολη πρόσβαση σε τεμάχια 
του φορτίου χωρίς να 
χρειάζεται σκύψιμο.

• Όταν το φορτίο ωθείται 
χειροκίνητα η κατεύθυνση 
διατηρείται σταθερή χάρη στον 
ρυθμιζόμενο τροχό διεύθυνσης.

Εκδόσεις και πρόσθετες επιλογές
• Φερόμενα φορτία για 600 kg, 

1.200 kg και 1.600 kg
• Διαστάσεις σε 1.200 x 800 mm και 

1.200 x 1.000 mm
• Τρόλεϊ για τα μηχανικά GTE 106
• Προσαρτώμενο μπράτσο 

χειροκίνητης ώθησης.
• Φρένο ακινητοποίησης με 

σταθερό πεντάλ φρένου.
• Οι ρυθμιζόμενοι τροχίσκοι 

επιτρέπουν τον εύκολο χειρισμό 
φορτίων μεγάλου βάρους.

• Ανύψωση των επιφανειών 
απόθεσης για εργονομία στην 
εκφόρτωση φορέων μεγάλων 
φορτίων.

• Πυθμένας από ξύλο με ελαστικό 
ταπέτο που διευκολύνει τη 
βέλτιστη και ασφαλή παραλαβή 
ακόμα και μικρών φορτίων.



Μοντέλο Επισκόπηση
Το σωστό μοντέλο για τις εφαρμογές σας:

όνομα Χωρητικότητα / φορτίο συνολικό ύψος

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 Hellas ΕΠΕ
Φιλιππουπόλεως 10, Θέση Λουτρό
13678 Αχαρνές
Τηλ. 210 2447800
Φαξ 210 2447799

info@jungheinrich.gr  
www.jungheinrich.gr

 

 

Τα εργοστάσια παραγωγής στο 
Norderstedt, Moosburg και Landsberg 

είναι πιστοποιημένα όπως αντίστοιχα 
και το κέντρο διακίνησης 

ανταλλακτικών στο Καλτενκιρχεν

 

 


	Ρυμουλκούμενο
	Trolley 600 / 1.200

	Το κατάλληλο τρόλεϊ
	για μεγάλα φορεία φορτίου
	Αξιόπιστη μεταφορά παλετών
	Όλα τα πλεονεκτήματα με μια ματιά



	Φορεία Jungheinrich
	για μέγιστο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

	Μοντέλο Επισκόπηση
	Το σωστό μοντέλο για τις εφαρμογές σας:


