
Ruční paletizační vozík galvanicky 
pokovený
AM G20
Výška zdvihu: 122 mm / Nosnost: 2000 kg



Ruční paletový vozík
s maximální ochranou proti korozi.
Ideální k venkovnímu použití a do vlhkého prostředí.

Mimořádně kompaktní a odolné ruční paletové vozíky AM G20 jsou žárově zinkované, z tohoto důvodu jsou vhodné 
především k využití ve venkovních prostorách a ve vlhkém prostředí, jako jsou velkoobchody potravinami nebo ovocnářské 
závody. Speciální povrchová úprava chrání model AM G20 před poškozením působením vlhkosti. Ve spojení s konstrukcí 
z kalené oceli a svařovaným držákem oje je zaručena dlouhá životnost. Díky optimalizované hydraulice a zapouzdřeným 
kolům můžete manipulovat s břemeny s výrazně nižší námahou. Další výhodou jsou zaoblené špičky vidlí a chráněné válečky 
na koncích vidlí, které usnadňují nakládku palet.I přes extrémně stabilní konstrukci zůstává vozík AM G20 obratný a agilní. 
Velmi krátká přední stavba a volitelně zkrácené vidle dělají z tohoto ručního paletového vozíku perfektního pomocníka do 
úzkých prostor. Bez problému je také nakládka a vykládka nákladních automobilů.

 

Přehled výhod

• Antikorozní ochrana galvanickým pozinkováním povrchu

• Optimalizovaná hydraulika pro snadné ovládání

• Trvale mazané spoje nevyžadují údržbu

• Zaoblené hroty vidlic a chráněné rolny pod vidlemi

• Velmi dobrá manévrovatelnost díky krátké přední stavbě a krátkým vidlím

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 optimalizovaných 
ovládacích prvků pro leváky i praváky 
a optimalizovanému hydraulickému 
systému už nestojí nic v cestě 
efektivní překládce zboží.

Materiály s dlouhou životností, 
solidní konstrukce a extrémní 
ochrana proti korozi vytvářejí 
z modelu AM G20 spolehlivého a 
bezpečného pomocníka.

S variabilní délkou vidlí, různými 
brzdovými systémy a nejrůznějšími 
kombinacemi kol můžete vozík 
přizpůsobit nejrůznějšímu využití.

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.

Vysoká antikorozní ochrana
• 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 
373 mm.

• Výrazné označení na vidlích 
indikuje při příčné nakládce 
přesnou a bezpečnou polohu 
palety.

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.

Individuální vybavení
• Různá délka vidlí a různé rozměry 

vidlí.
• Nejrůznější systémy brzdění nebo 

zvláštní lakování.
• Nejrůznější kombinace kol a 

brzdových systémů.



Přehled modelů
Vhodný model pro vaše použití:

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

AM G20, 520x1150, N-GN, SH 2000 kg 1784 mm

AM G20, 520x1150, N-BN, SH 2000 kg

AM G20, 520x1150, V-BV, SH 2000 kg 1784 mm

AM G20, 520x950, N-GN, SH 2000 kg 1784 mm

AM G20, 520x795, N-GN, SH 2000 kg 1784 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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