
Ręczny wózek paletowy z płaskimi 
widłami
AM 15l
Wysokość podnoszenia: 120 mm / Udźwig: 1500 kg



Niskoprofilowy ręczny wózek 
paletowy
do transportu palet o małej 
wysokości wjazdowej.
Do codziennego transportu płaskich oraz specjalnych palet.

Ergonomiczne i wytrzymałe niskoprofilowe ręczne wózki paletowe AM 15l są specjalnie przystosowane do transportu palet 
o małej wysokości wjazdowej. Można je bardzo nisko opuścić, by podjąć palety specjalne.

Dzięki kompaktowej konstrukcji oraz zoptymalizowanemu elementowi obsługi urządzenia te sprawdzają się również na 
niewielkich przestrzeniach. Szybko i efektywnie załadują i rozładują specjalne i płaskie palety z samochodów ciężarowych. 
13-milimetrowy prześwit pod wózkiem jest odpowiedni do transportu towarów. Dostępna w standardzie funkcja szybkiego 
unoszenia sprawia, że wystarczy trzy ruchy dyszlem, by unieść paletę.

Wyjątkowo wytrzymała konstrukcja m.in. dzięki zamkniętym tulejom kół i przegubów oraz spawanemu mocowaniu dyszla. 
Ponadto widły są wykonane ze specjalnie hartowanej stali zabezpieczonej przed korozją lakierem proszkowym.

W celu dostosowania do indywidualnych wymagań wózki AM 15l są dostępne opcjonalnie z widłami o różnej długości.

 

Korzyści

• Wysokość opuszczonych wideł wynosząca jedynie 51 mm

• Oszczędzająca czas funkcia szybkiego unoszenia dla ładunków do 120 kg

• Bezobsługowość dzięki połączeniom, których nie trzeba już smarować

• Zawór opuszczania do precyzyjnego i stopniowego opuszczania ładunku

• Wytrzymała i trwała konstrukcja

Sprawdzona jakość Jungheinrich

Od dziesięcioleci marka Jungheinrich oznacza maksymalną 
niezawodność, wysoką jakość i kompleksowy serwis, na 
którym można zawsze polegać. Od ręcznego wózka 
paletowego po w pełni zautomatyzowany system logistyczny 
– firma Jungheinrich stawia zawsze na najwyższą jakość.



Ręczny wózek paletowy Jungheinrich
dla maksymalnych korzyści.

Wydajność Bezpieczeństwo Indywidualność
Maksymalna efektywność 
dzięki bardzo wydajnym 
wózkom.

Najlepsze warunki do 
bezpiecznej pracy.

Rozwiązanie tak 
indywidualne jak Państwa 
działalność.

Od szybkiego unoszenia dostępnego 
w standardzie po zoptymalizowany 
układ hydrauliczny – ręczny wózek 
paletowy idealnie nadaje się do 
efektywnego i bezpiecznego 
przeładunku towarów.

Wyjątkowo wytrzymała konstrukcja 
ręcznych wózków paletowych 
zapewnia bezpieczeństwo 
w codziennej pracy. Przykładamy 
przy tym dużą wagę do szczegółów: 
zamknięte tuleje kół, hartowana stal 
i zabezpieczone rolki najazdowe.

Każde przedsiębiorstwo jest 
wyjątkowe. To widać także w sposobie 
organizacji pracy w magazynie. 
Ręczne wózki paletowe sprawdzą się 
w pracy z paletami specjalnymi 
i płaskimi.

Efektywna obsługa
• Dzięki dostępnej w standardzie 

funkcji szybkiego unoszenia (do 
120 kg) kilka ruchów pompy 
wystarcza do uniesienia - płaskiej 
lub specjalnej - palety.

• Maksymalna wysokość unoszenia 
osiągana jest już pięcioma 
ruchami pompy.

• Bardzo precyzyjne, stopniowe 
opuszczanie dzięki specjalnemu 
zaworowi.

• Zoptymalizowany układ 
hydrauliczny pozwala na użycie 
mniejszej siły podczas unoszenia 
ładunku.

• Zamknięte tuleje kół ułatwiają 
prowadzenie wózka.

• Łatwa obsługa zarówno dla 
operatorów lewo- jak 
i praworęcznych.

Bezpieczny, zwrotny i cicho 
pracujący
• Bezpieczna i wygodna praca 

także na bardzo małej przestrzeni 
dzięki krótkiemu korpusowi – 
tylko 380 mm.

• Cicha praca i długa żywotność 
dzięki wytrzymałym tulejom kół 
i przegubów.

• Bardzo dobre właściwości jezdne 
także bez smarowania połączeń.

Maksymalna stabilność i długa 
żywotność
• Stabilne widły.
• Spawane mocowanie dyszla.
• Chronione rolki najazdowe.
• Stal hartowana.

Mała wysokość wjazdowa
• Wysokość opuszczonych wideł 51 

mm – do łatwej obsługi różnego 
rodzaju palet specjalnych i płaskich.

• Mimo to prześwit pod wózkiem 
wynosi 13 mm.

Indywidualne wyposażenie
• Różne układy hamulcowe i 

niestandardowe kolory lakieru.
• Wózki mogą być ocynkowane lub 

ze stali nierdzewnej.



Przegląd modeli
Właściwy model dla Państwa aplikacji:

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

AM 15l, 520x1150 C/BN 1500 kg 1784 mm

AM 15l, 520x950 C/BN 1500 kg 1784 mm

AM 15l, 520x795 C/BN 1500 kg 1784 mm

AM 15l, 680x1150 C/BN 1500 kg 1784 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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