
nízkozdvižný vozík
AM 20
Výška zdvihu: 85-205 mm / Nosnost: 2000 kg



Spolehlivá klasika
v kvalitě Jungheinrich.
Ke snadné manipulaci s paletami v každodenním provozu.

Odolné a spolehlivé ruční paletové vozíky AM 20 jsou ideální pro každodenní přepravu břemen na malou vzdálenost. Jejich 
ovládání pomocí ergonomických ovládacích prvků je přitom mimořádně snadné, vozíky můžete obsluhovat z obou stran 
pouze jednou rukou. Optimálně nastavená hydraulika ve spojení s chromovanými pouzdry kol a kloubů umožňuje 
manipulaci s nákladem s vynaložením minimálního úsilí. To umožňuje mimořádně ergonomickou práci a současně zvyšuje 
bezpečnost ve vašem skladu. Použitelnost je u těchto ručních paletových vozíků zajištěna trvale mazanými spoji a 
bezúdržbovým hydraulickým čerpadlem se speciálním spouštěcím ventilem. Vysokopevnostní ocel navíc zaručuje dlouhou 
životnost modelu AM 20. Pro bezpečnou a snadnou přepravu materiálu v jakékoliv situaci.

 

Přehled výhod

• Ergonomický ovládací prvek s možností obsluhy oběma rukama.

• Dlouhá životnost díky preciznímu zpracování za použití robustních materiálů.

• Trvale mazané spoje nevyžadující údržbu.

• Speciální ventil k mimořádně přesnému spouštění.

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.

Dokonale sladěná hydraulika a 
speciální spouštěcí ventil k přesnému 
spouštění břemen umožňují 
mimořádně efektivní přepravu zboží.

Nejvyšší stabilita modelu AM 20 a 
extrémní obratnost díky kompaktním 
rozměrům zajišťuje vysokou míru 
bezpečnosti.

Od lakování, přes brzdový systém až 
po použité materiály se váš vozík 
perfektně přizpůsobí vašim přáním a 
požadavkům.

Efektivní manipulace
• Ovládací prvek s lehkým chodem 

vhodný pro leváky i praváky.
• Zvláště citlivé a bezpečné 

spouštění díky speciálnímu 
spouštěcímu ventilu.

• Nižší tažná síla díky 
optimalizovaným kolům.

Bezpečné a obratné provedení
• Bezpečné a snadné použití i 

v nejužším prostoru díky 
konstrukční délce řídicího 
mechanismu vozíku 390 mm.

Maximální stabilita a dlouhá 
životnost
• Silné a ergonomicky tvarované 

vidle.
• Zakrytovaná nájezdová kolečka.
• Kalená ocel.

Robustní s klidným chodem
• Mimořádně klidný chod a dlouhá 

životnost s chromovaným 
provedením pouzder kol a kloubů.

• Velmi dobré provozní vlastnosti i 
bez mazání spojů.



Přehled modelů
Vhodný model pro vaše použití:

Název Nosnost/náklad Výška zdvihu (max.) Šířka pracovní uličky 
(palety 800x1200 uložené 
podélně)

AM 20, 540x1150 C- 
GV

2000 kg 205 mm 1793 mm

AM 20, 540x1150 C- 
BV

2000 kg 205 mm 1793 mm

AM 20, 540x1150 V- 
GV

2000 kg 205 mm 1793 mm

AM 20, 540x1150 V- 
BV

2000 kg 205 mm 1793 mm

AM 20, 540x1150 N- 
GN

2000 kg 205 mm 1793 mm

AM 20, 540x1150 N- 
BN

2000 kg 205 mm 1793 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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