
Porta-paletes manual
AM V05
Elevação: 390 mm / Capacidade de carga: 500 kg



O porta-paletes manual de eixo 
largo
para paletes de exposição.
Manuseio seguro de metades e quartos de paletes e paletes especiais.

O AM V05 flexível e manobrável é o porta-paletes manual ideal para todas as aplicações onde é necessário mover metades 
e quartos de paletes, bem como paletes especiais. Para o transporte de paletes de exposição em salas de vendas, por 
exemplo, a largura do garfo no intervalo de 140 a 585 mm pode ser adaptada manualmente à palete especial. Para 
utilização em lojas com contacto com o cliente, o AM V05 também é muito silencioso.Com o seu design ergonómico, o 
braço do timão ambidestro permite um trabalho sem fadiga e torna estes porta-paletes manuais particularmente 
manobráveis. Com a elevação rápida e a válvula de descida otimizada, as mercadorias também são movidas com rapidez, 
segurança e eficiência. Aliás, isso também se aplica às europaletes padrão.Naturalmente, o AM V05 também tira partido da 
construção de aço temperado extremamente durável com as suas rodas reforçadas, o suporte de garfo soldado e conexões 
de manutenção extremamente reduzida.

 

Todas as vantagens em resumo

• Distância dos garfos ajustável manualmente (140-585 mm)

• Marcha particularmente silenciosa para utilização em espaços de vendas

• Elevação rápida com economia de potência e de tempo até 120 kg

• Sistema hidráulico de bomba preciso e válvula especial de descida

• Timão ergonómico adequado para destros e canhotos

Qualidade Jungheinrich comprovada

Há décadas, a marca Jungheinrich representa a mais alta 
fiabilidade, máquinas de alta qualidade e um serviço 
abrangente em que pode confiar em qualquer momento. 
Desde porta-paletes manuais simples a sistemas logísticos 
totalmente automatizados – a Jungheinrich esforça-se 
sempre pela máxima qualidade.



O seu porta-paletes manual 
Jungheinrich
para máximos benefícios para o cliente.

Eficiência Segurança Personalização
Máximo desempenho com 
os equipamentos mais 
eficientes.

Melhores condições para 
um trabalho seguro.

Um equipamento tão 
individual quanto o seu 
negócio.

Tanto os destros como os canhotos 
beneficiam do elemento de 
comando otimizado e da redução da 
tração necessária devido às rodas 
com buchas.

As paletes de exposição podem ser 
movidas com segurança com este 
porta-paletes manual 
particularmente duradouro. A 
construção resistente ao desgaste 
permite uma utilização diária segura.

Este porta-paletes adapta-se 
perfeitamente às paletes que 
movimenta, independentemente de se 
tratar de uma palete especial ou de 
uma europalete regular.

Movimentação eficiente
• Elevação rápida de série (até 120 

kg) para a elevação de quartos e 
metades de paletes, bem como 
paletes especiais desde o solo, 
com poucos impulsos da bomba.

• Alcance da altura de elevação 
máxima de 390 mm após apenas 
5 impulsos.

• Descida particularmente sensível 
e proporcional através de válvula 
de descida especial.

• O sistema hidráulico otimizado 
reduz o esforço de 
bombeamento necessário.

• O esforço necessário na tração é 
reduzido através das rodas com 
rolamentos.

• Elemento de comando de fácil 
utilização, igualmente adequado, 
tanto para destros como para 
esquerdinos.

Seguro e sem desgaste
• Transporte seguro de paletes de 

exposição.
• Rolos do garfo de simples feitos 

de nylon resistente ao desgaste e 
de funcionamento suave.

• Revestimento em pó para 
proteger a construção de aço 
contra a corrosão.

Máxima estabilidade e durabilidade
• Garfos resistentes e formas 

arredondadas.
• Suporte de fixação do timão 

soldado.
• Roletes de entrada protegidos.
• Aço temperado.

Funcionamento silencioso e robusto
• Rodas motrizes robustas em 

borracha sólida para uma marcha 
particularmente silenciosa.

Porta-paletes de eixo largo
• Garfos ajustáveis individualmente 

de 140 a 585 mm para recolher e 
transportar suportes de carga não 
padronizados.

• O carregamento e descarga de 
pequenos suportes de carga numa 
europalete também é possível.



Visão geral do modelo
O modelo adequado para as suas aplicações:

Nome Capacidade de carga/carga Largura de trabalho (palete 800x1200 
longitudinal)

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

Jungheinrich Portugal

Equipamentos de Transporte, Lda.
Delegação Sul - Tel. Geral 219 156 060
 
Delegação Norte - Tel. Geral 252 249 010
 
Serviço Aluguer
Nacional 21 915 6070
 
Serviço Pós-Venda
Nacional 21 915 6060

linha.directa@jungheinrich.pt  
www.jungheinrich.pt

 

 

As nossas fábricas alemãs em 
Nordestedt, Moosburg e Landsberg 

estão certificadas.
 

Os equipamentos da Jungheinrich para 
movimentação da carga estão em 

conformidade com os requisitos de 
segurança europeus.
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