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JKB önbeálló 
szállítózsámoly 

15 t teherbírásig, magasság 110 mm 

Vázlat JKB 7,5 

ANSI / ASME (USA)
szerinti minősítés

Elınyös jellemzık 

� Az opcionális összekötő rúd szerszám nélkül a 
kormányrúd rögzítési pontjára rögzíthető. 

� Csekély önsúly nagy teherbírás mellett. 360°-ban 
elforduló golyóscsapágyazott futógörgők. A magasság 
igazodik a K sorozatú önbeálló és görgős 
szállítózsámolyokhoz. 

� Az összes eszköz készletben is szállítható, 
tartozékokkal (31. oldal) együtt. Verhetetlen: A 
kormányzott görgök keskeny kialakítása 
következtében minden önbeálló szállítózsámolynál 
minimálisra csökken a kormányzási és elforgatási 
ellenállás. 

� A JKB 3-7,5 nehézgépszállító zsámolyok az erre 
előkészített nyílásokon keresztül szabványos 
rakományrögzítő hevederekkel összeköthetők a 
szállított géppel. 

� Ezen felül az összes szállítózsámoly központi furattal 
rendelkezik a szállított gép rögzítéséhez. 

� Tipp: A megfelelő önbeálló szállítózsámoly 
kiválasztásakor ajánljuk, hogy a szállítandó tömeg a 
maximális teherbírás kb. 2/3-át tegye ki. Ezzel teremti 
meg a legjobb kompromisszumot a terhelés, az 
ergonómia és a készülék kezelhetősége között. 

A hozzávaló vonórudak és összekötı rudak a 
31. oldalon található 

Maximális teherbírás 7,5 t 15 t 
Típus Vázlat JKB 7,5 K JKB 7,5 készlet 
Tartalma 1x JKB 7,5 K 2x JKB 7,5 K 

Teherbírás kg 7 500 15 000 

Görgık száma darab 20 2 x 20 

Görgık mérete Ø x I mm 85 x 43 85 x 43 

Magasság mm 110 110 

Felfekvı felület kazettánként Ø C mm 250 250 

Kazetta mérete L 1 x B 1 mm 910 x 660 910 x 660 

Tömeg JUWAmid 
futófelülettel 

kg 63,5 127 

Megrendelési szám 
JUWAmid futófelülettel 

14 075 085-P 14 075 085-D 



ANSI / ASME minősítés (USA)   Inspected according to technical regulation ANSI / ASME (USA) 

Kormányzott nehézgépszállító 

zsámoly JKB 10 
Szállítható súly max. 20 t, szerkezeti magasság 180 mm 

Revolving transport trolley 

JKB 10 
for loads up to 20 metric tons, height 180 mm

Rövid leírás 

� 360°-ban elforduló golyóscsapágyazott kormányzott görgők. 
� A szerkezeti magasság illeszkedik a G sorozatú 

szállítózsámolyokhoz. 
� Az összes készülék készletben is szállítható. 
� Az összes szállítózsámoly középső furattal is rendelkezik a 

szállított teher rögzítéséhez. 
� Tipp: A megfelelő kormányzott nehézgépszállító zsámoly 

kiválasztásakor ajánljuk, hogy azt a maximális teherbírás 
körülbelül 2/3-val terhelje. 

�  Így valósítható meg a legjobb kompromisszum a hasznos 
teher, az ergonómia és a készülék kezelhetősége között. 

� Tartozékként vonórúd is kapható. 

Szállítható alumínium magos 
JUWAthan® plus futófelületű, minden 

padlóhoz alkalmas görgőkkel. 
Available with: JUWAthan®plus-coated 

aluminium core 

Megrendelési szám/order number: 

95 050 047-V 

Short description 

� Bearing supported swiveling rollers allow 360° 
maneuverability. 

� Same height trolleys provide interchangeability. Mix and 
match revolving trolleys with Series G transport trolleys. 

� All products are also available in a set. 
� In addition, all the trolleys have a platform center hole to 

allow attachment to the load. 
� For choosing the adequate revolving trolley we recommend a 

load of two-third of the maximum capacity. This will be the 
most advantageous compromise between load, economic 
and handling of the equipment. 

� Pulling handle and connecting bars available as accessories. 

Tartozék: Vonórúd komplett,  
megrendelési szám 92 226 042-B/ 

Option: Pulling handle order number 92 226 042-B 

Típus Type Vázlat/Sketch JKB 10 JKB 10 készlet 

Tartalom composed of 1 x JKB 10 2 x JKB 10 

Teherbírás Load capacity kg / lbs 10 000 / 22 000 2 x 10 000 / 2 x 22 000 

Görgők száma Number of castors darab / pcs. 12 2 x 12 

Görgők mérete Castor dimensions Ø × 1 mm / in 14 x 59 / 5.5“ x 2.3“ 14 x 59 / 5.5“ x 2.3“ 

Szerkezeti magasság Height mm / in 180 / 7.1“ 180 / 7.1“ 

Felfekvő felület kerékszekrényenként Supporting surface of turntable Ø C mm / in 250 / 9.8“ 250 / 9.8“ 

Kerékszekrény mérete Cassette dimensions L1×B1 mm / in 975 x 730 / 38.4 x 28x7“ 975 x 730 / 38.4 x 28x7“ 

Súly JUWAmid görgővel Weight JUWAmid kg / lbs 130 / 287 130 / 287 

Megr. sz. JUWAthan® görgővel Order-no. wilh JUWAthan® 14 100 140-VU 14 100 140-DVu 

Novotransz Kft. Mert emelni kell... 

H-2220 Budapest / Vecsés Üllői út 833 T (+36) 1 297 1020 F (+36) 1 294 9475 

H-9023 Győr Ipar u. 89 T (+36) 96 517 153/154 F (+36) 96 413 078 

H-7100 Szekszárd Rákóczi u. 166 T (+36) 74 419 601 F (+36) 74 311 674 

www.novotransz.hu 


