
Ręczny wózek paletowy
AM V05
Wysokość podnoszenia: 390 mm / Udźwig: 500 kg



Ręczny wózek paletowy z szerokim 
rozstawem kół
do palet wystawowych (typu 
display).
Bezpieczna obsługa ćwierć- i półpalet oraz palet specjalnych.

Wygodne w manewrowaniu, uniwersalne urządzenia AM V05 są idealnymi ręcznymi wózkami paletowymi do 
przemieszczania ćwierć- i półpalet oraz palet specjalnych. Aby transportować palety wystawowe (display) można ręcznie 
regulować widły w zakresie od 140 do 585 mm. Niezwykle cicha praca ułatwia zastosowanie wózków AM V05 
w pomieszczeniach, w których możliwy jest kontakt z klientem.

Dzięki ergonomicznej konstrukcji głowica dyszla jest łatwa do obsługi przez osoby prawo- i leworęczne, zapewnia pracę 
bez zmęczenia i łatwość manewrowania urządzeniem. Za pomocą funkcji szybkiego unoszenia i zoptymalizowanego 
zaworu opuszczania, towar jest przenoszony szybko, bezpiecznie i wydajnie. To wszystko dotyczy również standardowych 
europalet.

Oczywiście także w przypadku wózków AM V05 klient otrzymuje niezwykle trwałą konstrukcję z hartowanej stali 
z zamkniętymi tulejami kół, spawanym mocowaniem dyszla i połączeniami niewymagającymi praktycznie żadnej 
konserwacji.

 

Korzyści

• Regulowany ręcznie rozstaw wideł (140-585 mm)

• Bardzo cicha praca do zastosowań w pomieszczeniach handlowych

• Funkcja szybkiego unoszenia ładunków do 120 kg oszczędza siły i czas

• Precyzyjna pompa hydrauliczna i specjalny zawór opuszczania

• Ergonomiczny dyszel przeznaczony dla osób prawo- i leworęcznych

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.

Zarówno osoby lewo- jak 
i praworęczne mogą wygodnie i bez 
wysiłku obsługiwać wózek. Łatwe 
prowadzenie zapewniają zamknięte 
tuleje kół.

Za pomocą tego wyjątkowo 
trwałego ręcznego wózka 
paletowego można bezpiecznie 
transportować palety wystawowe 
(display). Konstrukcja odporna na 
zużycie gwarantuje bezpieczną 
codzienną pracę.

Ręczny wózek paletowy idealnie 
dopasuje się do transportowanych 
palet, niezależnie od tego, czy są to 
palety specjalne czy standardowe 
europalety.

Efektywna obsługa
• Dzięki dostępnej w standardzie 

funkcji szybkiego unoszenia (do 
120 kg) kilka ruchów pompy 
wystarcza do uniesienia ćwierć- 
i półpalety oraz palety specjalnej.

• Maksymalna wysokość unoszenia 
390 mm osiągana jest już po 5 
skokach 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 odporny na zużycie
• Bezpieczny transport palet 

wystawowych (typu display).
• Pojedyncze, lekkobieżne rolki 

z odpornego na zużycie nylonu.
• Malowanie proszkowe do 

ochrony konstrukcji stalowej 
przed korozją.

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

Cicho i solidnie
• Wytrzymałe koła skrętne 

zapewniające wyjątkowo cichą 
pracę.

Ręczny wózek paletowy z szerokim 
rozstawem kół
• Indywidualnie regulowane widły 

(140 - 585 mm) do pobierania 
i transportu niestandardowych 
nośników ładunku.

• Możliwy także załadunek 
i rozładunek małych nośników 
ładunku na europalecie.



Przegląd modeli
Właściwy model dla Państwa aplikacji:

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

AM V05, M V05760x955, C-GN 500 kg 2005 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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