
nízkozdvižný vozík
AMX I15 / I15 e / I15 p / I15 ep
Výška zdvihu: 710 mm / Nosnost: 1500 kg



Všestranný paletový vozík 
s nůžkovým mechanismem
z ušlechtilé oceli.
Odolnost proti korozi a kyselinám pro nejpřísnější hygienické požadavky.

Naše všestranné nízkozdvižné vozíky s nůžkovým zdvihem AMX I15/I15e v provedení z ušlechtilé oceli jsou ideálním vozíkem 
k využití v agresivním prostředí, které klade nejvyšší požadavky na hygienu. Díky nerezové oceli jsou tyto vozíky extrémně 
odolné proti korozi a vlhkosti, kyselinám a solím a naplno se tak uplatní v potravinářském, farmaceutickém a chemickém 
průmyslu. V návrhu designu byla mimořádná pozornost kladena na možnost rychlého a důkladného čištění. Z tohoto 
důvodu na těchto vozících nenajdete žádné těžko dostupné dutiny nebo výklenky. Další vhodnost pro potravinářství je 
zaručena použitím maziv pro potravinářský průmysl. Uzavřené konce vidlí chrání před vniknutím nečistot, které se uvolňují 
z kol. I tyto stroje samozřejmě nabízejí všestranné možnosti použití nízkozdvižných vozíků s nůžkovým mechanismem. 
Můžete je využívat jako ruční paletové vozíky, zvedací, přípravné nebo pracovní stoly.

 

Přehled výhod

• Kompletní odolnost proti korozi, soli a kyselinám

• Výrobek je dostupný s ručním hydraulickým nebo elektrohydraulickým 
systémem

• Chráněná hydraulika zabraňuje vniknutí vody

• Konstrukce umožňuje snadné čištění

• Maziva pro potravinářský průmysl (třída H1/H2)

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.

Pro rychlou a efektivní manipulaci 
jsou vozíky vybaveny rychlým 
zdvihem, či integrovanou 
nabíječkou.

Zvláštní podmínky vyžadují zvláštní 
bezpečnost. A ta je zaručena 
použitím kvalitních materiálů spolu s 
optimalizovanou hydraulikou.

Tyto nerezové vozíky bez problému 
splní vaše zvláštní požadavky na 
bezpečnost a hygienu, a to především 
v každodenním provozu v extrémních 
podmínkách.

Efektivní manipulace
• Ovládací prvek s lehkým chodem 

vhodný stejnou měrou pro leváky 
i praváky.

• Zvláště citlivé a bezpečné 
spouštění díky speciálnímu 
spouštěcímu ventilu.

• Zvedání europalet nad podlahu 
pouze třemi zdvihy oje díky 
volitelně dodávanému rychlému 
zdvihu (do 120 kg).

• Dosažení maximální výšky zdvihu 
po pouhých 5 zdvizích oje.

• Optimalizovaný systém hydrauliky 
snižuje potřebnou sílu na oji.

• Díky optimalizovaným kolům se 
snižuje potřebná tažná síla.

Integrovaná nabíječka (AMX I15e)
• Integrovaná elektronicky řízená 

nabíječka.
• Nabíjení je možné z každé 

zásuvky 230 V.
• bezúdržbová baterie 65 Ah.

Vysoká antikorozní ochrana
• Nerezové šasi odolné proti 

kyselinám
• Žárově zinkovaný (galvanizovaný) 

povrch chrání před vlhkostí.

Bezpečné a obratné provedení
• Bezpečné a snadné použití i v 

nejužším prostoru díky 
konstrukční délce řídicího 
mechanismu vozíku pouhých 340 
mm.

• Přídavné opěrné nohy ke 
spolehlivé ochraně s výškou 
zdvihu až 800 mm.

• Lepší stabilita a šetrný kontakt 
s podlahou díky sériově 
vyráběným tandemovým 
zátěžovým kolům.

• Snadné zajištění do palet 
s kluznými prvky na koncích vidlí.

• Agregát čerpadla s integrovanou 
nádrží a spouštěcím ventilem 
k přesnému spuštění ruční pákou.

• Tlakový redukční ventil k jištění 
hydraulického zařízení před 
přetížením.

Maximální stabilita a dlouhá 
životnost
• Silné a ergonomicky tvarované 

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

Hygiena až do detailu
• Robustní konstrukce odolná proti 

deformaci s uzavřenými konci vidlí 
zaručuje, aby za jízdy nebyl náklad 
znečištěn nečistotami z koleček na 
vidlích.

• Přístupné nebo zcela uzavřené duté 
prostory umožňují efektivní čištění 
a zabraňují usazování bakterií v 
dutinách.

• Mazivo na všech pohyblivých 
komponentách.

• Mazivo neutrální vůči potravinám 
(třídy H1 a H2).

Individuální vybavení
• Zvedání a spouštění ručně nebo 

elektrohydraulicky se zdvihovým 
motorem 1,2 kW.

• Polyuretanová kola pro komfortní a 
klidný pojezd.

• Nylonová kola pro odolnost a 
vysokou chemickou odolnost.



Přehled modelů
Vhodný model pro vaše použití:

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

AMX I15e, 540x1200, N-BN 1500 kg 1890 mm

AMX I15e, 540x1200, V-BV 1500 kg 1890 mm

AMX I15ep, 540x1200, N-BN 1500 kg 1890 mm

AMX I15ep, 540x1200, V-BV 1500 kg 1890 mm

AMX I15, 540x1200, N-BN 1500 kg 1830 mm

AMX I15, 540x1200, V-BV 1500 kg 1830 mm

AMX I15p, 540x1200, N-BN, 1500 kg 1830 mm

AMX I15p, 540x1200, V-BV 1500 kg 1830 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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