
Ruční paletizační vozík s plochými 
vidlemi
AM 15l
Výška zdvihu: 120 mm / Nosnost: 1500 kg



Nízkozdvižný ruční paletový vozík
pro nízké palety.
Ke každodenní manipulaci s nízkými a zvláštními paletami.

Ergonomické a odolné nízkozdvižné ruční paletové vozíky AM 15l jsou speciálně koncipovány k přepravě palet s nízkou 
vjezdovou výškou. Proto je možné je spustit velmi nízko k nakládce zvláštních palet.Využitím kompaktního designu a 
optimalizovaného ovládacího prvku jsou těmi pravými pomocníky i v úzkých prostorách. Nakládka a vykládka zvláštních a 
nízkých palet z nákladního automobilu je tak rychlá a efektivní. Samozřejmě je dosaženo dostatečné světlé výšky 13 mm 
k přepravě přes nerovnosti. Díky sériově dodávanému rychlému zdvihu dokonce pouze třemi pohyby oje. Mimořádně 
odolná konstrukce se vyznačuje mimo jiné zapouzdřenými koly a klouby a pevně zavařenými držáky oje. Navíc jsou vidle 
vyrobeny ze speciální kalené oceli chráněné komaxitem proti korozi. Pro individuální požadavky během každodenního 
použití jsou modely AM 15l volitelně vybaveny vidlemi o různých délkách.

 

Přehled výhod

• Nízká vjezdová výška pouhých 51 mm

• Rychlý zdvih šetří čas v případě břemen do 120 kg

• Trvale mazané spoje nevyžadují údržbu

• Ventil pro přesné spouštění břemen

• Odolná konstrukce s dlouhou životností

Osvědčená kvalita značky Jungheinrich

Již celá desetiletí je značka Jungheinrich synonymem nejvyšší 
spolehlivosti, vysoké kvality a kompletních služeb, na které se 
můžete vždy spolehnout. Od jednoduchých ručních 
paletových vozíků po plně automatizovaný logistický systém. 
Jungheinrich spoléhá vždy na maximální kvalitu.



Váš ruční paletový vozík Jungheinrich
pro maximální užitek zákazníka.

Efektivita Bezpečnost Individualita
Maximální výkon 
s nejefektivnějšími vozíky.

Nejlepší předpoklady pro 
bezpečnou práci.

Vozík je stejně individuální 
jako vaše podnikání.

Díky sériově dodávanému rychlému 
zdvihu a optimalizovanému 
hydraulickému systému je tento 
vozík perfektně připraven k efektivní 
a bezpečné překládce zboží.

Mimořádně odolná konstrukce 
tohoto ručního paletového vozíku 
zajišťuje bezpečnost každodenního 
provozu. Klademe přitom důraz na 
detail: zapouzdřená kola, kalená ocel 
a chráněné naváděcí rolny.

Každé podnikání je jedinečné, a to je 
patrné i na manipulaci se zbožím. Při 
provozu se zvláštními a nízkými 
paletami vám pomohou nízké ruční 
paletové vozíky.

Efektivní manipulace
• Sériově dodávaný rychlý zdvih (až 

120 kg) ke zvednutí nízkých a 
zvláštních palet do světlé výšky 
pouze 3 pohyby oje.

• Dosažení maximální výšky zdvihu 
po pouhých 5 zdvizích oje.

• Zvláště citlivé a bezpečné 
spouštění díky speciálnímu 
spouštěcímu ventilu.

• Optimalizovaný systém hydrauliky 
snižuje potřebnou sílu na oji.

• Díky optimalizovaným kolům se 
snižuje potřebná tažná síla.

• Ovládací prvek s lehkým chodem 
vhodný stejnou měrou pro leváky 
i praváky.

Bezpečnost, obratnost, klidný chod
• Bezpečné a snadné použití i v 

nejužším prostoru díky 
konstrukční délce řídicího 
mechanismu vozíku pouhých 380 
mm.

• Mimořádně klidný chod a dlouhá 
životnost odolným provedením 
pouzder kol a kloubů.

• Velmi dobré provozní vlastnosti i 
bez mazání spojů.

Maximální stabilita a dlouhá 
životnost
• Silné a ergonomicky tvarované 

vidle.
• Svařený držák oje.
• Zakrytovaná nájezdová kolečka.
• Kalená ocel.

Nízká vjezdová výška
• Nízká výška 51 mm po spuštění ke 

snadnější manipulaci s celou řadou 
zvláštních a nízkých palet.

• I přesto je možné dosáhnout světlé 
výšky 13 mm.

Individuální vybavení
• Nejrůznější systémy brzdění nebo 

zvláštní lakování.
• Zvláštní výbava, jako je nerezové 

provedení nebo pozinkovaná 
varianta vozíku.



Přehled modelů
Vhodný model pro vaše použití:

Název Nosnost/náklad Šířka pracovní uličky (palety 800x1200 
uložené podélně)

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 (ČR) s.r.o.
Modletice 101
251 01 Říčany
Telefon +420 313 333 111, 333
Fax +420 313 333 777

info@jungheinrich.cz  
www.jungheinrich.cz

 

 

Certifikované jsou naše výrobní závody v 
Norderstedtu, Moosburgu a Landsbergu.  

Vozíky Jungheinrich splňují evropské 
bezpečnostní požadavky.  
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