
nízkozdvižný vozík
AM 30
Výška zdvihu: 120 mm / Nosnost: 3000 kg



Odolný ruční paletový vozík
pro těžká břemena.
Snadná a bezpečná manipulace, systém rychlého zdvihu.

Odolné ruční paletové vozíky AM 30 s mimořádnou obratností jsou ideální k přepravě těžkých břemen na kratší vzdálenosti. 
Přitom jsou překvapivě nehlučné a robustní. Tyto vlastnosti jsou dosaženy kompaktními rozměry a mimořádně malým 
poloměrem zatáčení.Chromovaná pouzdra kol a klouby zajistí mimořádně lehké tlačení a tažení vozíku. Hlavice oje přitom 
umožňuje pohodlnou a intuitivní obsluhu levákům i pravákům a umožňuje tak ergonomickou a bezpečnou práci.Využitím 
kalené oceli a odolných vidlic zvládají vozíky AM 30 bez problémů manipulaci i s mimořádně těžkými břemeny. Tyto vozíky 
jsou spolehlivými pomocníky ve skladu a na nákladním automobilu také díky speciálně zesílenému rámu. K přepravě delších 
břemen s dodáváme vidlice o různé délce, individuálně přizpůsobené vašim požadavkům.

 

Přehled výhod

• Odolná konstrukce díky vysoce kvalitní hydraulice čerpadla

• Rychlý zdvih šetří čas v případě břemen do 120 kg

• Ergonomická oj je vhodná pro praváky i leváky

• Flexibilní úhel natočení až 105° zajišťuje velmi dobré manévrovací schopnosti

• Trvale mazané spoje nevyžadují údržbu

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.

Využitím sériově dodávaného 
rychlého zdvihu můžete se zbožím 
manipulovat ještě efektivněji. 
Využitím speciálního spouštěcího 
ventilu je zajištěno přesné umístění 
vašeho zboží.

Mimořádně odolná konstrukce 
umožňuje neomezenou každodenní 
přepravu těžkého nákladu. Středem 
zájmu jsou přitom dobré 
manévrovací schopnosti a 
bezpečnost.

Velmi dobré jízdní vlastnosti, 
bezúdržbový provoz a dlouhá 
životnost vás přesvědčí při každém 
nasazení vozíku.

Efektivní manipulace
• Sériově dodávaný rychlý zdvih (až 

120 kg) ke zvednutí euro 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.

Bezpečné a odolné provedení
• Speciálně zesílený rám k přepravě 

mimořádně těžkých břemen.
• Bezpečná přeprava břemen 

s extrémním těžištěm díky různé 
délce vidlí.

• Snadné manévrování i v úzkých 
uličkách nebo na korbě 
nákladního automobilu.

Maximální stabilita a dlouhá 
životnost
• Silné a ergonomicky tvarované 

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

Klidný chod
• 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 Šířka pracovní uličky (palety 800x1200 
uložené podélně)

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 (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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