
Ręczny wózek paletowyz wagą
AMW 22 / 22p
Wysokość podnoszenia: 122 mm / Udźwig: 2200 kg



Klasyczny ręczny wózek paletowy
z precyzyjną wagą.
Wygodne ważenie i transport towarów.

Nasze wydajne i precyzyjne urządzenia AMW 22/22p to nowoczesne ręczne wózki paletowe z funkcją ważenia, 
przeznaczone do zastosowania w magazynach, przy produkcji i wysyłce. Duży udźwig sprawia, że doskonale sprawdzają się 
przy jednoczesnym transporcie i ważeniu towarów.

Cztery niezwykle dokładne czujniki wagowe gwarantują niezawodne ważenie z odchyleniami nie większymi niż 0,1%. 
Oprócz wszechstronnej wersji podstawowej AMW 22 z szybkim unoszeniem profesjonalny model AMW 22p oferuje jeszcze 
dokładniejszy pomiar wagi i moduł wymiany akumulatora zapewniający maksymalną gotowość do pracy.

Sprawdzona konstrukcja wideł gwarantuje maksymalną stabilność, a płynnie pracujący element obsługi umożliwia 
efektywne sterowanie. Ponadto zabezpieczenie elektroniki i wyświetlacza przed pyłem i wodą znacznie zwiększa 
niezawodność.

Korzyści

• Szybkie unoszenie do 120 kg oszczędzające siły i czas.

• Dokładne ważenie, także przy nachyleniu do 2°.

• Tolerancja pomiaru maks. 0,1% zakresu ważenia.

• Automatyczne i ręczne zerowanie.

• Elektronika i wyświetlacz zabezpieczone przed pyłem i wilgocią (stopień 
ochrony IP 65).



Ręczny wózek paletowy Jungheinrich
dla maksymalnych korzyści.

Wydajność Bezpieczeństwo Indywidualność
Maksymalna efektywność 
dzięki bardzo wydajnym 
wózkom widłowym.

Najlepsze warunki do 
bezpiecznej pracy.

Wózek tak indywidualny jak 
Państwa działalność.

Chcą Państwo, aby praca 
w magazynie przebiegała szybko 
i wydajnie? Pomogą w tym nasze 
mobilne urządzenia do 
jednoczesnego ważenia i transportu 
towarów.

Bezpieczne manewrowanie w 
ciasnej przestrzeni: zaskakująco 
kompaktowe rozmiary ręcznego 
wózka paletowego AMW 22/22p 
z wbudowaną wagą umożliwiają 
szybką i wydajną pracę przy 
zachowaniu najwyższego poziomu 
bezpieczeństwa.

Solidna wersja podstawowa AMW 22, 
czy też jeszcze bardziej profesjonalny 
model AMW 22p – nasze ręczne wózki 
paletowe z wagą idealnie dopasowują 
się do indywidualnych potrzeb.

Maksymalna gotowość do pracy:
• AMW 22 bez problemu wykona 

ok. 1 700 operacji ważenia dzięki 
zasilaniu bateriami 4x AA 1,5 V.

• Automatyczne wyłączanie po 3 
minutach bezczynności.

• Wkładany ołowiowo-żelowy 
akumulator 12 V / 1,2 Ah z 
prostownikiem pozwala 
pracować AMW 22p 
do 60 motogodzin.

• Automatyczne wyłączanie po 30 
minutach bezczynności.

Ołowiowo-żelowy moduł 
akumulatorowy:
• Łagodny proces ładowania 

zapewnia maksymalną trwałość.
• Ładowanie kompensacyjne 

i wyrównawcze dla różnych 
poziomów naładowania.

• Ulepszona technologia 
przepływu danych dla sprawnej 
komunikacji pomiędzy 
akumulatorem kwasowo- 
ołowiowym a prostownikiem.

Solidna konstrukcja:
• Sprawdzona konstrukcja wideł 

zapewniająca maksymalną 
stabilność.

• Mocne widły o łagodnie 
wyprofilowanych kształtach.

• Chronione rolki najazdowe.
• Stal hartowana.

Jeszcze większe bezpieczeństwo:
• Bezpieczna i wygodna praca 

także na bardzo małej przestrzeni 
dzięki niewielkiemu korpusowi 
wózka wynoszącemu tylko 373 
mm.

• Wyraźne znaczniki umożliwiają 
precyzyjne i bezproblemowe 
podejmowanie poprzeczne palet.

• Zabezpieczenie elektroniki 
i wyświetlacza przed pyłem 
i wodą zgodnie ze stopniem 
ochrony IP 65.

Efektywna obsługa:
• Oszczędzająca siły i czas funkcja 

szybkiego unoszenia ładunków do 
120 kg pozwala unieść paletę 
z podłoża zaledwie 3 skokami 
pompy.

• Łatwa obsługa dla operatorów 
lewo- i praworęcznych.

• Stopniowe opuszczanie dzięki 
specjalnemu zaworowi.

• Maksymalna wysokość 
podnoszenia osiągana jest już po 5 
skokach pompy.

Urządzenie ważące do szerokich 
zastosowań:
• Dokładny pomiar wagi do 2 200 kg 

dzięki czujnikom wagowym w 4 
krańcowych punktach wideł.

• Wskazania z dokładnością do 1 kg 
w całym zakresie pomiarowym 
i tarowanie w całym zakresie 
ważenia.

• Pamięć sumująca i zapis liczby 
ważeń.

• W modelu AMW 22p po 
wytarowaniu wskaźnik LC 
automatycznie dostosowuje się do 
mniejszej wagi.

• Opcjonalnie dokładniejsza 
podziałka wielozakresowa w AMW 
22p.

Opcjonalne wyposażenie dodatkowe 
AMW 22p:
• Wersja legalizowana wg klasy 

handlowej III i certyfikat kalibracji 
dla nielegalizowanych systemów.

• Dodatkowy wymienny moduł 
akumulatorowy.

• Hamulec roboczy i postojowy, 
hamulec nożny.

• Widły o specjalnych wymiarach.



Przegląd modeli
Właściwy model dla Państwa aplikacji:

Nazwa Udźwig / ładunek Szerokość korytarza roboczego (pale
ta 800x1200 wzdłuż)

AMW 22, 540x1150 C/BV 2200 kg 1813 mm

AMW 22, 540x1150 V-GV 2200 kg 1813 mm

AMW 22, 540x1150 C/GV 2200 kg 1813 mm

AMW 22, 540x1150 V/BV 2200 kg 1813 mm

AMW 22p, 540x1150 C/GV 2200 kg 1813 mm

AMW 22p, 540x1150 C/BV 2200 kg 1813 mm

AMW 22p, 540x1150 V-GV 2200 kg 1813 mm

AMW 22p, 540x1150 V/BV 2200 kg 1813 mm

Jungheinrich Polska Sp. z o.o.
ul. Świerkowa 3, Bronisze k. Warszawy
05-850 Ożarów Mazowiecki
PL1130082801
telefon +48 22 332 88 00
fax +48 22 332 88 01
infolinia 0801 300 801

info@jungheinrich.pl  
www.jungheinrich.pl

 

 

Dla zakładów produkcyjnych w 
Norderstedt, Moosburg i Landsberg.  

Wózki jezdniowe firmy Jungheinrich 
spełniają europejskie wymogi 

bezpieczeństwa.  
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