
Prikolica
Trolley 600 / 1.200



Pravi voziček
za velike transportno-skladiščne 
enote.
Zanesljivo prevažanje palet in mrežastih zabojev.

Priročni in prilagodljivi vozički so združljivi s prikolicami GTE ter so zlasti primerni za prevažanje tovora do 1.600 kilogramov 
na prikolico. Vlačilne kompozicije z lahkoto transportirajo velike transportno-skladiščne enote-vozičke s paletami ali 
mrežnimi zaboji od točke A do točke B.

Z dvižno ploščadjo lahko vozičke preprosto in varno potisnete v prikolice ter jih med prevažanjem dvignete. Majhen kotalni 
upor zagotavlja tiho delovanje in natančno ohranjanje smeri. Različne velikosti in nosilnosti zagotavljajo prilagodljivo 
uporabo. Zaradi preproste manipulacije vozičkov in majhne sile za ročno potiskanje delo sploh ni težaško.

Poleg bogatega nabora vlačilcev, prikolic in vozičkov ponujamo celovito svetovanje o kompozicijah, da bo vaša skladiščna 
logistika še učinkovitejša.

Pregled vseh prednosti

• Dodatne naprave niso potrebne.

• Primerno za vse prikolice znamke Jungheinrich.

• Razne velikosti in nosilnosti.

• Kroglični ležaji in trde tekalne površine za majhen kotalni upor.

• Tiho delovanje in trpežna konstrukcija.



Prikolica znamke Jungheinrich,
ki se vedno obnese.

Učinkovitost Varnost Individualnost
Maksimalna zmogljivost z 
najučinkovitejšimi 
regalnimi vozili.

Najboljše razmere za varno 
delo.

Vozilo, ki se prilagodi vašim 
potrebam.

Vse teče v krogih: Kolesa vozičkov 
imajo kroglične ležaje in trda tekalna 
kolesa, kar omogoča majhen kotalni 
upor.

Vozičkov ne ustavi niti težek ali velik 
tovor: Razne opcije opreme 
omogočajo ergonomsko in varno 
manipulacijo.

Popolna dopolnitev prikolic vlačilne 
kompozicije GTE je na voljo v raznih 
izvedbah za prilagodljive in učinkovite 
logistične procese.

Učinkovito delovanje.
• 4 krmiljena kolesa (2 diagonalni 

kolesi sta zaklenjeni).
• Velika poliamidna kolesa s 

krogličnimi ležaji za lahkotno 
ročno potiskanje.

• Eno kolo ESD z električno 
prevodnostjo.

Varnost in ergonomija
• Razna oprema olajša 

manipulacijo težkega ali velikega 
tovora.

• Natični ročaji omogočajo oprijem 
na ergonomski višini.

• Povišanje odlagalne površine 
olajša dostop do tovora, ne da bi 
se morali sklanjati.

• Krmiljeno kolo z možnostjo fiksne 
nastavitve omogoča ohranjanje 
smeri med ročnim potiskanjem.

Izvedbe in opcije.
• Nosilnost: 600 kg, 1.200 kg ali 

1.600 kg.
• Velikosti: 1.200 x 800 mm in 1.200 

x 1.000 mm.
• Vozički za mehanske prikolice GTE 

106.
• Natični ročaj za ročno potiskanje.
• Zavora s fiksno zavorno stopalko.
• Kolesa z možnostjo fiksne 

nastavitve za preprosto 
manipulacijo težkega tovora.

• Povišanje odlagalne površine za 
ergonomsko raztovarjanje velikih 
transportno-skladiščnih enot.

• Lesena tla z opcijsko gumijasto 
podlago za varen prevzem tudi 
manjšega tovora.



Pregled modelov
Pravi model za vaše potrebe:

Ime Nosilnost/obremenitev Celotna višina

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, d.o.o.
Korenova cesta 11, 1241 Kamnik
Telefon:
Centrala 01 561 04 80
Prodaja 01 561 04 85
Najem 01 561 04 90
Servis 01 561 04 95
Faks 01 562 17 79

info@jungheinrich.si  
www.jungheinrich.si

 

 

Certificirane so nemške proizvodne 
lokacije v Norderstedtu, Moosburgu in 

Landsbergu, ravno tako distribucijski 
center originalnih rezervnih delov v 

Kaltenkirchnu.

 

Viličarji in vozički podjetja Jungheinrich 
ustrezajo evropskim varnostnim 

predpisom.  
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