
HORGOS KONTÉNEREMELŐK
3.000 Kg - 30.000 Kg

Teljes választéka
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A JIMECA horgos felépítményei és különböző kialakítású konténerei, biztonságos és könnyen 
használható logisztikai megoldásokat kínálnak, amelyek a legkülönfélébb területeken 
alkalmazhatók: városi hulladékgazdálkodás, szelektív pontok és újrahasznosítási konténerek, 
erdőhulladék, mezőgazdasági munkák, hulladéktároló, építkezési törmelék... Mindezen 
környezetekben megfigyelhetjük a sokoldalú hook-lift berendezések valamint a különböző 
konténerek sokoldalúságát, biztosítva mindenkori megbízhatóságukat, és a hosszú távú 
gazdaságos üzemeltetésüket.

A JIMECA biztosítja a spanyolországi felhasználók 70%-ának az ipari horgos felépítményeket, 
valamint termelésének 95%-a a világ számos országában megtalálható, mint Franciaország, 
Írország, Hollandia, Anglia, Brazília, Chile, Kolumbia, Németország, Portugália, Románia stb. A 
JIMECA hook-lift felépítmények a különböző horgos konténerekhez bármilyen méretben és 
kialakításban megtalálhatóak, amelyek különböző tehergépjármű-modellekhez illeszkednek a 
kívánt feladatok szerint.

A JIMECA termékek magas versenyképességének alapja egyszerű: a különböző modelleket, 
valamint a gyártáshoz szükséges egyéb komponensek többségét a cég létesítményeiben gyártják: 
a fémlemezek vágásától a festésig. Ez a stratégia növeli a gyártási folyamat stabilitását és nagyobb 
költségkontrollt tesz lehetővé.



LIGHT HOOKS

A tervezőasztaltól a visszavásárlásig Ügyfeleinkre 
koncentrálunk! Biztosíthatjuk az alvázat, telepítjük a 
konténeremelőt, és a munkafolyamatokhoz igazított 
konténereket.

JI-10.000

10.000 kg
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Legyen szó szállítóplatformokról, alacsony vagy magas 
oldalfalú sitt-szállító konténerekről, speciális folyadékszállító, 
hűtős vagy raktárkonténerekről - mi készen állunk ezek 
átadására.

DIN 30722 szabvány szerint gyártott konténereink 
használata során, lehetősége van különböző teherbírású 
horgos emelőinkkel ugyanazt a konténert mozgatni. A 
munkaeszközök és konténerek a helyszínen maradnak, így 
a szállítójármű több munkahelyszínt kiszolgálhat
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A JIMECA által gyártott horgos konténerszállítókat a piac a 
legegyszerűbb szerkezetűnek ismeri el.
A JIMECA horgos konténeremelőknél a tervezés és az 
üzemeltetés egyszerűsége kiemelkedő prioritás. Egyetlen 
járművel a gépkocsivezető a fülke elhagyása nélkül 
berakodhat, kirakodhat, vagy cserélheti a különböző 
konténereket.  Ezáltal növelhető a hatékonyság és 
termelékenység, miközben csökken a működési és a 
karbantartási költség.

A horgos konténeremelők piacán a JIMECA kínálja a 
legnagyobb választékot:
-  3 - 30 tonna teherbírás közúti járművekhez
-  5 - 25 tonna kapacitású 2 és 3 tengelyes mezőgazdasági   
    pótkocsik
-  25 - 30 tonna teherbírású közúti félpótkocsik
-  1,3-47m3-es űrtartalmú konténerek
-  Különböző ponyvarendszerek

A konténeremelő szerkezetek működtetését a kabinban 
elhelyezett vezérlő panel segítségével is tudjuk vezérelni. 
Speciális acél ötvözetet használnak a gyártás folyamán, ami 
lehetővé teszi számunkra, a kedvező önsúlyt és a hosszú 
élettartamot.  A speciális elemek, mint a horog és a görgők, 
öntöttvasból készülnek, ami kiváló mechanikai 
tulajdonságokkal bír, nagyobb kopásállóságot biztosítva, ami 
hosszabbítja a berendezés élettartamát.
Ezen eszközök karbantartása minimális, szinte kizárólag a 
mozgó alkatrészek kenését szükséges biztosítani.
Termékeink mindenben megfelelnek a jelenlegi biztonsági 
előírásoknak. DIN 30722 szabványnak megfelelően állítjuk elő 
termékeinket.

M
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A fentiekben leírt termékek általános méretűek,
igény esetén köztes méretű horgokat is előállítunk.

HORGOS KONTÉNEREMELŐINK



HORGOS FÉLP
ÓTKOCSIK

Speciális félpótkocsi választék, horgos konténeremelő 
felépítménnyel.
2-3 tengelyes kialakítás, 7-9 m hosszú konténer, akár 48 m3 
űrtartalommal.
Egy jármű, korlátlan felhasználásra!
- hulladék tömörítők
- tartálykonténerek
- faipari hulladék tárolók
- állati eredetű hulladék konténerek INOX
- gépszállító platformok
- építőipari konténerek
- hadi anyagszállító konténerek. stb…

FELHASZNÁLÁS

TULAJDONSÁGOK

- robosztus, ellenáll a káros hatásoknak
- egyszerű kezelhetőség
- gondozásmentes 
- korlátlan felhasználhatóság



MULTI-AGRI

Soha egy traktor nem adott ennyit önmagában, mint a 
JIMECA MULTI-AGRI horgos konténerszállítóival 
mezőgazdasági kialakításban. A vontató többcélú járművé 
válik, mivel a tandem kialakítású pótkocsi alvázon számos 
kialakítású konténer szállítható, a célnak megfelelően! 
Lehetséges, gépszállító platform, erdészeti hulladéktárolók, 
építőipari sitt szállító, szippantó stb…
Egyetlen pótkocsival lehetséges a mezőgazdaságban 
előforduló összes anyagszállítás, így a legtöbbet hozhatja ki 
járműveiből.

- Mechanikus vagy hidraulikus konténer zár
- Független hidraulikus meghajtó egység, elektromos    
   hajtással, távirányítóval
- Hidraulikus fékrendszer, mechanikus rögzítőfék az első 
   tengelyen
- Szerszámos láda, oldalsó rögzítéssel
- Tengelymagasság rögzítés: hidraulikus hengerekkel a 
   laprugókra támasztva, vagy középső görgővel a talajra 
   támasztva

JIMECA MULTI-AGRI horgos konténerszállítói lehetséges 
különböző teherbírással: 5 t-25 tonnáig.
2 és 3 tengelyes tandem tengelyekkel.

OPCIÓK

VÁLASZTÉK

MEGFELELÜNK IGÉNYEINEK



KONTÉNEREK

A CRAMARO ponyvarendszerek kiválóan illeszkednek a szállítandó 
konténerekhez. Gazdaságos, biztonságos, gyors működtetést 
biztosít a gépkezelő számra. Néhány perc alatt a talajról irányítva 
tudja a rakományt befedni.
A járművön lévő ponyvarendszer minden konténerhez 
alkalmazható, ezáltal nem szükséges minden konténerhez külön 
ponyvát szerelni.
A rendszer az alvázra van telepítve a fülke és a konténer közzé. A 
ponyvatekercs magasságát hidraulikával tudjuk állítani megfelelő 
magasságba. A ponyvatekercs tengelye, előfeszített rugóval 
biztosítja a ponyva felcsévélését alaphelyzetbe.

Tájékoztat minket szállítási igényeiről, mi testre szabva kínálunk a 
megoldást!
Termékeinket saját magunk tervezzük és állítjuk elő. Ezáltal 
igényeknek megfelelően tudjuk azok formavilágát, színét, anyagát 
legyártani.

A CRAMARO “SCARR-LAB” ponyvarendszerek kiválóan 
illeszkednek a szállító és a raktárkonténerekhez. 
A ponyvarendszer a konténerek fölső hosszgerendáin csúsznak, 
boltívekből és teflon csúszó-talpakból áll össze. A PVC anyaga 
megóvja a rakományt az időjárás viszontagságitól, valamint 
biztosítja a biztonságos szállítását. 
Talajról, kézi meghajtókar segítségével lehet működtetni. 
A kézi meghajtó kart lehetséges telepíteni a konténer oldalfalaira 
tetszőleges helyre. Opcióként elektromos, vagy hidraulikus 
meghajtás is választható.

KONTÉNEREKHEZ

Termékeink gyártási folyamatában a legújabb technológiát 
alkalmazzuk, a tervezéstől a fényezésig. CNC plazmavágó, 
automata hajlító gépek, robothegesztő, majd vízbázis alapú, 
környezetkímélő fényezés. Ezek a részletek lehetővé teszik 
számunkra a versenyképes árakat, rövid szállítási határidőket, 
termékeink hosszú élettartamát.
Konténereink anyagminősége: S275JR
Termékeinket a következő szabványok szerint készítjük :

GYÁRTÁS TECHNOLÓGIA

KORLÁTLAN LEHETŐSÉGEK

JÁRMŰVEKHEZ



France
SN Bennes Calvet
Lalande Basse
47140 TREMONS
Tél: +33 05 53 41 24 11
bennescalvet@wanadoo.fr
www.bennescalvet.com

North Ireland
McCauley Trailers Ltd
72 Gloverstown route
Toomebridge Co.
Antrim N. Irland
Tel: +44 (0) 28 7965 9191
info@mccauleys.co.uk
www.mccauleys.co.uk

Portugal
Vítor Ferreira
Dept. Ventas Portugal
Tel: +351917522040
Fax: +351289040991
Mob: +351938063397
jimeca.portugal@gmail.com

Peru
Mcsil S.A.C.
Av. Nicolás Arriola
2987 San Luís. Lima (Perú)
Mob: +51 999 458
905/+51 998 830 007
ventas.jimeca@mcsilperu.com

Chile
Alfredo Gómez
Comercializadora
Ltda.
Panamericana Norte
20514
Tel: +29642020
Lampa (Santiago de Chile)
ventasequiposinvicta@gmail.com

Tailandia
Hydratrans Asia Co.,
Ltd.
2/51 Thossapol Land
4.11th Floor.
Soi Bangna-Trad
10260 Bangna
Bangkok
purchase@hydratrans.asia
Tel: +66 021736017

Finland
Niemi-Korpi Oy
Teollisuustie 22,
Pirkkala (Tampere)
www.niemikorpi.com
Mob. +358-40-582-4516
miika@niemikorpi.com

United Kingdom
MHF (UK) Limited
The Nathan Road
Tel: +44 (0) 1386 79 23 54
Fax: +44 (0)1386 79 21 84
Inkberrow (Worcestershire)
info@mhf.uk.com

Austria
Stummer
Kommunalfahrzeuge
Ges, M.B.H.
Werksgelände 14
5500 Bischofshofen
Tel: +43 462 25 57 23
streif@strummer.net

Jose M. Palma Escudero
EXPORT MANAGER
Tel: +34 606 140 994
E-mail: export@jimeca.com

HUNGARY- ROMANIA- BULGARIA
Optitrailer Group Kft

5700-Gyula, Bicere 68
Tel. +36 304 666 444

E-mail: office@optitrailer.com


