
Ręczny wózek paletowy w wersji 
ocynkowanej
AM G20
Wysokość podnoszenia: 122 mm / Udźwig: 2000 kg



Ręczny wózek paletowy
z maksymalną ochroną przed 
korozją.
Idealny do zastosowania na zewnątrz i w warunkach wysokiej wilgotności.

Wyjątkowo kompaktowe i wytrzymałe ręczne wózki paletowe AM G20 mają ocynkowaną ogniowo powierzchnię, dlatego 
nadają się zwłaszcza do pracy na zewnątrz i w warunkach wysokiej wilgotności. Idealnie sprawdza się np. w marketach lub 
zakładach sadowniczych. Specjalna powłoka doskonale chroni je przed uszkodzeniami wskutek działania wilgoci. 
W połączeniu z konstrukcją z hartowanej stali i spawanym mocowaniem dyszla gwarantuje to długą żywotność wózka.

Dzięki zoptymalizowanemu układowi hydraulicznemu oraz zamkniętym tulejom kół prowadzenie wózka nie wymaga 
wysiłku. Zaokrąglone końce wideł oraz zabezpieczone rolki najazdowe dodatkowo ułatwiają podejmowanie palet.

Mimo wyjątkowo stabilnej konstrukcji wózki AM G20 odznaczają się doskonałą zwrotnością. Krótki korpus oraz opcjonalnie 
skrócone widły sprawiają, że wózek idealnie sprawdzi się w ograniczonej przestrzeni. Także załadunek i rozładunek 
samochodów ciężarowych nie stanowi żadnego problemu.

 

Korzyści

• Ochrona przed korozją dzięki galwanizowanym powierzchniom

• Zoptymalizowany układ hydrauliczny niewymagający użycia dużej siły

• Bezobsługowość dzięki połączeniom, których nie trzeba już smarować

• Zaokrąglone końce wideł i zabezpieczone rolki najazdowe

• Doskonała zwrotność dzięki krótkiemu korpusowi i krótkim widłom

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 wygodnym elementom 
obsługi – przystosowanym zarówno 
do potrzeb osób prawo- jak 
i leworęcznych – oraz 
zoptymalizowanemu układowi 
hydraulicznemu przeładunek 
towarów nigdy jeszcze nie był tak 
łatwy.

Trwałe materiały, solidna konstrukcja 
i doskonała ochrona przed korozją 
sprawiają, że wózki AM G20 są 
niezawodnymi i bezpiecznymi 
urządzeniami.

Dzięki różnym długościom wideł, 
układom hamulcowym i wersjom kół 
wózek można dostosować do różnych 
zastosowań.

Efektywna obsługa
• Łatwa obsługa zarówno dla 

operatorów lewo- jak 
i praworęcznych.

• Bardzo precyzyjne, stopniowe 
opuszczanie dzięki specjalnemu 
zaworowi.

• Unoszenie europalet z podłoża 
za pomocą tylko 3 ruchów 
pompy - dzięki opcjonalnemu 
szybkiemu unoszeniu (do 120 kg).

• Maksymalna wysokość unoszenia 
osiągana jest już pięcioma 
ruchami pompy.

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

• Zamknięte tuleje kół ułatwiają 
prowadzenie wózka.

Wysoka ochrona przed korozją
• Ochrona przed wilgocią dzięki 

ocynkowanej ogniowo 
(galwanizowanej) powierzchni.

Bezpieczny i zwrotny
• Bezpieczna i wygodna praca 

także na bardzo małej przestrzeni 
dzięki krótkiemu korpusowi – 
tylko 373 mm.

• Przy poprzecznym 
podejmowaniu palet wyraźnie 
oznakowanie wskazuje ich 
dokładną, bezpieczną pozycję.

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.

Indywidualne wyposażenie
• Różne długości i rozstawy wideł.
• Różne układy hamulcowe i 

niestandardowe kolory lakieru.
• Różne kombinacje kół i układy 

hamulcowe.



Przegląd modeli
Właściwy model dla Państwa aplikacji:

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

AM G20, 520x1150, N-GN, SH 2000 kg 1784 mm

AM G20, 520x1150, N-BN, SH 2000 kg

AM G20, 520x1150, V-BV, SH 2000 kg 1784 mm

AM G20, 520x950, N-GN, SH 2000 kg 1784 mm

AM G20, 520x795, N-GN, SH 2000 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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