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JUNGHEINRICH – ВЛЕКАЧИ И РЕМАРКЕТА
Електрическите влекачи на Jungheinrich са префектното 
решение за работа при всякакви условия. Те са икономични, 
подходящи за всички видове товарни ремаркета и 
позволяват ефективна и бърза работа в складови стопанства, 
предприятия и други индустриални обекти като летища, 
пристанища и др. Високата им мощност и бързото ускорение 
позволяват и високи скорости на движение и товарооборот. 
Сигурността и ергономичността им допълват цялостното 
решение, което предлагат влекачите Made in Germany!
EZS 010
Ръчноводимите товарни електро-влекачи са подходящи за 
транспорта на по-леки ремаркета в тесни пространства и на 
къси разстояния. Теглителното им усилие е до 1000 кг.
EZS 130 / 350
Това са товарни електро-влекачи с правостоящ водач. Те са 
маневрени и подходящи за тесни коридори и пространства. 
Теглителното им усилие е до 5000 кг.

EZS C40
Товарните електро-влекачи с правостоящ водач са особено 
подходящи за комбинирана вътрешна и външна употреба 
при различни настилки и неравности благодарение на 
супереластичната водеща гуми и увеличения клирънс/
просвет между машината и настилката. Теглителното им 
усилие е до 4000 кг.
EZS 570 / 580 / 590 / 5100
Товарните електро-влекачи със седалка за водача са 
подходящи за комбинирана вътрешна и външна употреба при 
различни настилки и неравности. Теглителното им усилие е от 
7000 до  10 000 кг.

EZS 7280
Това са товарни електро-влекачи с кабина и седалка за 
водача, които са подходящи за работа с най-тежки товари 
при комбинирана вътрешна и външна употреба и различни 
настилки и неравности. Теглителното им усилие е до 28 000 кг.

Товарните ремаркета и колички на Jungheinrich перфектно 
допълват възможностите, които предлагат влекачите. 
GTE 106 / 212 / 312
Това са товарни ремаркета тип "Е-рамка" с механично, 
хидравлично или електро-хидравлично товарене на 
колички с размери 1200 х 800 мм и 1200 х 1000 мм. Те са с 
товароносимост от 600 до 1200 кг и височина на повдигане от 
20 до 62 мм.
GTP 110 / 210 / 216
Товарните ремаркета тип "Портал" за колички с размери 1200 
х 800 мм и 1200 х 1000 мм са с товароносимост от 1000 до 1600 
кг и височина на повдигане 80 мм.
RW 0,6t / 1,2t / 1,6t
Четириколесните колички за товарни ремаркета GTE и GTP 
за палета с размери 1200 х 800 мм и 1200 х 1000 мм са с 
товароносимост от 600 до 1600 кг
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