
Ręczny wózek paletowy
AM 30
Wysokość podnoszenia: 120 mm / Udźwig: 3000 kg



Wytrzymały ręczny wózek paletowy
do ciężkich ładunków.
Łatwa i bezpieczna obsługa dzięki funkcji szybkiego unoszenia.

Wytrzymałe i bardzo wygodne w manewrowaniu ręczne wózki paletowe AM 30 są idealnym rozwiązaniem do transportu 
ciężkich ładunków na krótkich odległościach. Są przy tym zaskakująco ciche i zwrotne, co zawdzięczają kompaktowej 
konstrukcji i bardzo dużemu promieniowi skrętu.

Chromowane tuleje kół i przegubów pozwalają na kierowanie wózkiem bez użycia dużej siły. Głowicę dyszla mogą 
wygodnie i intuicyjnie obsługiwać zarówno osoby lewo-, jak i praworęczne, co zapewnia ergonomiczną i bezpieczną pracę.

Dzięki hartowanej stali i stabilnym widłom wózki AM 30 bez problemu przemieszczają ciężkie ładunki. Specjalnie 
wzmocniona rama czyni z nich niezawodne urządzenia do obsługi magazynów i samochodów ciężarowych. Do transport 
towarów z ekstremalnymi środkami ciężkości dostępne są różne długości wideł – indywidualnie dostosowane do potrzeb 
klienta.

 

Korzyści

• Wytrzymała konstrukcja dzięki wysokiej jakości pompie hydraulicznej

• Oszczędzająca czas funkcia szybkiego unoszenia dla ładunków do 120 kg

• Ergonomiczny dyszel dla osób prawo- i leworęcznych

• Elastyczny kąt skrętu do 105° zapewniający łatwość manewrowania

• Bezobsługowość dzięki połączeniom, których nie trzeba już smarować

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.

Dzięki dostępnemu w standardzie 
szybkiemu unoszeniu praca z 
ładunkiem jest jeszcze bardziej 
efektywna. Specjalny zawór 
gwarantuje precyzyjne opuszczanie 
ładunku.

Wyjątkowo wytrzymała konstrukcja 
umożliwia transport ciężkich 
towarów. Zdolność manewrowania 
i bezpieczeństwo są przy tym 
najważniejsze.

Z wyposażeniem specjalnym lub bez – 
bardzo dobre właściwości jezdne, 
bezobsługowość i długa żywotność 
przekonują w każdej sytuacji

Efektywna obsługa
• Dzięki dostępnej w standardzie 

funkcji szybkiego unoszenia (do 
120 kg) już 3 ruchy pompy 
wystarczą do uniesienia 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 i wytrzymały
• Specjalnie wzmocniona rama do 

transportu bardzo ciężkich 
ładunków.

• Bezpieczny transport towarów 
o ekstremalnych środkach 
ciężkości dzięki różnym 
długościom wideł.

• Duża zdolność manewrowa także 
w wąskich korytarzach lub na 
samochodach ciężarowych.

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

Cicha praca
• Chromowane zamknięte tuleje kół i 

przegubów zapewniają cichą pracę 
i długą żywotność.

• Bardzo dobre właściwości jezdne 
także bez smarowania połączeń.



Przegląd modeli
Właściwy model dla Państwa aplikacji:

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

AM 30, 550x1220, V-BV, SH 3000 kg 1803 mm

AM 30, 550x1600, V-BV, SH 3000 kg

AM 30, 550x1800, V-BV, SH 3000 kg

AM 30, 550x2100, V-BV, SH 3000 kg 2683 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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