
nízkozdvižný vozík
AM V05
Výška zdvihu: 390 mm / Nosnost: 500 kg



Širokorozchodný ruční paletový 
vozík
na displayové palety.
Bezpečná manipulace se čtvrtinovými, polovičními a zvláštními paletami.

Flexibilní ruční paletový vozík AM V05 s dobrými manévrovacími schopnostmi je ideální pro všechny situace, při kterých 
musíte manipulovat se čtvrtinovými, polovičními a zvláštními paletami. K přepravě display palet na prodejnách můžete 
například ručně upravit šířku vidlic v rozsahu 140 až 585 mm podle palety. K použití přímo v prodejnách s kontaktem se 
zákazníky, díky nízké hlučnosti.Hlavice oje, kterou můžete ovládat oběma rukama, umožňuje díky svému ergonomickému 
designu dlouhodobou práci a ruční paletový vozík je tak mimořádně obratný. Pomocí funkce rychlého zdvihu a 
optimalizovaného spouštěcího ventilu můžete břemeny manipulovat mimořádně rychle, bezpečně a efektivně. To 
mimochodem platí také pro standardní euro palety.Samozřejmě získáváte i s modelem AM V05 výhody konstrukce 
s dlouhou životností z kalené oceli, se zapouzdřenými koly, svařovaným držákem vidlice a se spoji s extrémně nenáročnou 
údržbou.

 

Přehled výhod

• Ručně nastavitelná vzdálenost vidlic (140-585 mm)

• Mimořádně tichý chod k použití na prodejnách

• Rychlý zdvih břemen do 120 kg šetří síly i čas

• Přesné hydraulické čerpadlo a speciální spouštěcí ventil

• Ergonomická oj je vhodná pro praváky i leváky

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.

Leváci i praváci čerpají z výhod 
optimalizovaných ovládacích prvků a 
ze snížení potřebné síly využitím 
zapouzdřených kol.

Pomocí tohoto ručního paletového 
vozíku s mimořádně dlouhou 
životností můžete snadno 
manipulovat s displayovými paletami. 
Konstrukce s nízkou mírou 
opotřebovávání umožní bezpečné 
každodenní používání.

Tento vozík se přizpůsobí vašim 
paletám bez ohledu na to, zda se jedná 
o zvláštní nebo standardní euro palety.

Efektivní manipulace
• Sériově dodávaný rychlý zdvih (až 

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

• Dosažení maximální výšky zdvihu 
390 mm pouhými 5 pohyby 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.

Bezpečí a žádné opotřebení
• Bezpečná přeprava displayových 

palet.
• Jednoduchá kolečka na vidlích 

z nylonu, který je odolný proti 
opotřebení a má hladký chod.

• Komaxitová povrchová úprava 
k ochraně ocelové konstrukce 
před korozí.

Maximální stabilita a dlouhá 
životnost
• Silné a ergonomicky tvarované 

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

Robustní s klidným chodem
• Odolná plnopryžová řídící kola pro 

mimořádně klidný chod.

Širokorozchodný vozík
• Individuální nastavení vidlí 140 až 

585 mm k nakládce a manipulaci 
s nestandardními nosiči materiálu.

• Rovněž je možná nakládka a 
vykládka malých nosičů materiálu 
na euro paletě.



Přehled modelů
Vhodný model pro vaše použití:

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

AM V05, M V05760x955, C-GN 500 kg 2005 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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