
nízkozdvižný vozík s váhou
AMW 22 / 22p
Výška zdvihu: 122 mm / Nosnost: 2200 kg



Klasický ruční paletový vozík
s přesnou váhou.
Komfortní vážení a přeprava zboží.

Naše efektivní a přesné AMW 22/22p jsou moderní ruční paletové vozíky s integrovanou funkcí vážení pro sklad, výrobu a 
expedici. Díky své velké nosnosti jsou perfektními pomocníky pro současnou přepravu a vážení zboží.

Čtyři vážní buňky pro extrémní přesnost a spolehlivé vážení při maximální odchylce 0,1 %. Vedle všestranné základní varianty 
AMW 22 s rychlým zdvihem přesvědčí varianta p jako profesionální AMW 22p ještě přesnějším vícerozsahovým displejem a 
modulem pro výměnu baterie pro maximální disponibilitu.

Osvědčená konstrukce vidlí zajišťuje maximální stabilitu. Ovládací prvek s lehkým chodem zase efektivní manipulaci 
s břemenem. Ochrana proti prachu a stříkající vodě pro elektroniku a displej kromě toho podstatně snižují frekvenci 
výpadků.

Přehled výhod

• Rychlý zdvih břemen do 120 kg šetří síly i čas.

• Přesný záznam hmotnosti i při sklonu do 2°.

• Maximální odchylka 0,1 % od rozsahu měření.

• Automatická a manuální korekce nuly.

• Elektronika i displej s ochranou proti prachu a mokru (krytí IP 65).



Váš ruční paletový vozík Jungheinrich
pro maximální užitek zákazníka.

Efektivita Bezpečnost Individualita
Maximální výkon 
s nejefektivnějšími vozíky.

Nejlepší předpoklady pro 
bezpečnou práci.

Vozík, který je stejně 
individuální jako vaše 
podnikání.

Chcete, aby práce ve vašem podniku 
probíhaly rychle a efektivně? Vsaďte 
na naše mobilní vážicí zařízení pro 
současné vážení a přepravu zboží.

Pro bezpečné manévrování 
v nejužším prostoru: Překvapivě 
kompaktní konstrukce ručního 
paletového vozíku AMW 22/22p 
s integrovanou váhou umožňuje 
rychlou a efektivní práci při zaručení 
maximální bezpečnosti.

Ať už se rozhodnete pro solidní 
základní variantu AMW 22 či pro o 
profesionálnější model AMW 22p – 
naše ruční paletové vozíky s váhou se 
dokonale přizpůsobí vašim konkrétním 
požadavkům.

Vysoký stupeň disponibility:
• Vozík AMW 22 zvládá bez 

problémů díky napájení ze 
4 baterií AA 1,5 V zhruba 1700 
vážení.

• Automatické samočinné vypnutí 
po uplynutí 3 minut bez použití.

• Pomocí zásuvného 
akumulátorového modulu 
12 V / 1,2 Ah (olověná gelová 
baterie) spolu s nabíječem je u 
AMW 22p dosaženo až 
60 provozních hodin.

• Automatické samočinné vypnutí 
po uplynutí 30 minut bez použití.

Akumulátorový modul - olověná 
gelová baterie:
• Šetrné nabíjení pro maximální 

životnost.
• Kompenzační a vyrovnávací 

nabíjení pro nejrůznější stavy 
nabíjení.

• Vylepšená technologie DC-Bus 
pro bezvadnou komunikaci mezi 
olověnou baterií a nabíječem.

Robustní konstrukce:
• Osvědčená konstrukce vidlí 

k dosažení maximální stability.
• Silné a ergonomicky tvarované 

vidle.
• Zakrytovaná nájezdová kolečka.
• Kalená ocel.

Zvýšená bezpečnost:
• Bezpečné a snadné použití i v 

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

• Výrazné značení na vidlích pro 
přesné a bezproblémové příčné 
nakládání palet.

• Ochrana proti prachu a stříkající 
vodě pro elektroniku a displej 
s třídou krytí IP 65.

Efektivní manipulace:
• Sériově dodávaný snadný a rychlý 

zdvih až 120 kg ke zvedání palet do 
světlé výšky pouze třemi pohyby 
oje.

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

• Citlivé spouštění díky speciálnímu 
spouštěcí ventilu.

• Dosažení maximální výšky zdvihu 
pouhými pěti zdvihy oje.

Flexibilní vážicí zařízení:
• Přesný záznam hmotnosti do 

2200 kg díky vážním buňkám ve 
4 koncových bodech vidlí.

• Indikace váhy v krocích po 1 kg v 
celém rozsahu měření a tárování 
v celém rozsahu vážení.

• Přídavná paměť a uložení počtu 
operací vážení.

• Po nastavení táry automatické 
přizpůsobení displeje LC nižší 
hmotnosti u AMW 22p.

• Přesnější vícerozsahový displej 
(volitelné vybavení) pro AMW 22p.

Speciální funkce AMW 22p (volitelné 
vybavení):
• Cejchované provedení vah podle 

obchodní třídy III a certifikát 
cejchování vah pro necejchované 
systémy.

• Další modul na výměnu baterií.
• Pojezdová, parkovací a nožní brzda.
• Speciální rozměry vidlí.



Přehled modelů
Vhodný model pro vaše použití:

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

AMW 22, 540x1150 C/BV 2200 kg 1813 mm

AMW 22, 540x1150 V-GV 2200 kg 1813 mm

AMW 22, 540x1150 C/GV 2200 kg 1813 mm

AMW 22, 540x1150 V/BV 2200 kg 1813 mm

AMW 22p, 540x1150 C/GV 2200 kg 1813 mm

AMW 22p, 540x1150 C/BV 2200 kg 1813 mm

AMW 22p, 540x1150 V-GV 2200 kg 1813 mm

AMW 22p, 540x1150 V/BV 2200 kg 1813 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.  


	nízkozdvižný vozík s váhou
	AMW 22 / 22p
	Výška zdvihu: 122 mm / Nosnost: 2200 kg


	Klasický ruční paletový vozík
	s přesnou váhou.
	Komfortní vážení a přeprava zboží.
	Přehled výhod



	Váš ruční paletový vozík Jungheinrich
	pro maximální užitek zákazníka.

	Přehled modelů
	Vhodný model pro vaše použití:


