
Причіп
Trolley 600 / 1.200



Візок, що оптимально підходить
для великих носіїв вантажів.
Надійне перевезення палет та ґратчастих контейнерів.

Наші зручні та гнучкі у використанні візки оптимально налаштовані до причепів  Jungheinrich серій  G TEта 
найкращим чином підходять для перевезення вантажів до  1,6 т на причіп. У складі буксирного потягу візки 
безпроблемно переміщують транспортувальники габаритних вантажів  (ТГВ) з піддонами або ґратчастими 
контейнерам з точки А до точки Б.

За допомогою підйомної платформи візки просто та надійно засовуються у причепи та піднімаються під час 
перевезення. Малий опір коченню забезпечує при цьому тишу при експлуатації та точне кермування. Завдяки 
великому асортименту розмірів та вантажопідйомностей забезпечується високий рівень пристосованості до 
експлуатації. Простота маніпуляцій із візками та невелика витрата сил при ручному пересуванні роблять роботу з 
ними максимально комфортною.

Поряд з нашим широким асортиментом тягачів, причепів і візків ми також пропонуємо Вам повний комплекс 
консультацій з питань систем буксирних потягів для ще більшого підвищення ефективності Вашої складської 
логістики.

Всі переваги одним поглядом

• Можуть використовуватися без додаткових приладів
• Підходять для всіх причепів Jungheinrich

• Доступні у різних розмірах та з різними показниками вантажопідйомності
• Кулькові підшипники та тверді робочі поверхні для малого опору коченню
• Тиха робота без стійкі з малим рівнем зношення



Ваш причіп Jungheinrich
для максимальної вигоди клієнта.

Ефективність Безпека Індивідуальний 
підхід

Максимальна 
продуктивність з найбільш 
ефективною технікою.

Найкращі умови для 
безпечної праці.

Машина - настільки 
індивідуальна, як і Ваш 
бізнес.

Тут все працює гладко: колеса 
наших візків завдяки кульковим 
підшипникам і твердим робочим 
поверхням оптимізовані для 
малого опору коченню.

Навіть перед важкими або 
громіздкими вантажами наші 
візки не зупиняться: різні 
варіанти комплектації створюють 
можливості для ергономічного та 
безпечного маніпулювання.

Ідеальне доповнення наших 
причепів GTE до буксирних тягачів 
доступне у різних виконаннях, що 
уможливлює їх гнучке та ефективне 
застосування у логістичних 
процесах.

Ефективна робота
• 4 напрямні ролики, з них 2 по 

діагоналі гальмуються 
стопором.

• Великі колеса з поліаміду з 
кульковими підшипниками 
для легкого штовхання вручну.

• Електропровідне колесо ESD.

Безпека та ергономічність
• Різноманітні елементи 

оснащення створені для 
полегшення транспортування 
важких або громіздких 
вантажів:

• вставні ручні дуги утворюють 
рукоятку на ергономічній 
висоті;

• Розширення балок полегшує 
доступ до вантажу без 
обтяжливого нахиляння;

• напрямні ролики з 
блокуванням для стабільності 
напрямку під час штовхання 
вручну.

Версії та додаткові опції:
• вантажопідйомність 600, 1200 і 

1600 кг;
• розміри 1 200 x 800 мм і 1 200 x 

1000 мм;
• візки для механічних GTE 106;
• вставна дуга для штовхання 

вручну;
• стоянкове гальмо зі 

стаціонарною педаллю гальма;
• ролики з блокуванням для 

спрощення транспортування 
важких вантажів;

• Розширення балок для 
ергономічного вивантаження 
великих носіїв вантажів;

• дерев'яне днище з 
опціональним гумовим 
килимком для безпечного 
приймання навіть маленьких 
вантажів;



Огляд
Слушне рішення для вашої області використання:

Прізвище Вантажопідйомність/навантаження Загальна висота

RW 0,6t 1200x800 600 кг 351 мм

RW 0,6t 1200x1000 600 кг 351 мм

RW 1,2t 1200x800 1200 кг 351 мм

RW 1,2t 1200x1000 1200 кг 351 мм

ТОВ "Юнгхайнріх Ліфт Трак"
вул. Качалова, 5-Г 
03126, Київ, Україна 
тел. 044 583 1 583 
факс 044 583 1 584

info@jungheinrich.ua  
www.jungheinrich.ua

 

 

Німецькі виробничі потужності в 
Нордерштедті, Моосбурзі та 

Ландсберзі сертифіковані, так само як 
і наш центр оригінальних запчастин 

у Кальтенкірхені.

 

Підлогові підйомно-транспортні 
засоби Jungheinrich відповідають 
європейським вимогам безпеки.  
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