
Rokas palešu ratiņi
AM 30
Celšanas augstums: 120 mm / Kravnesība: 3000 kg



Izturīgi rokas palešu ratiņi
smagām kravām.
Ar ātrās pacelšanas funkciju vienkārši un droši lietojami.

Izturīgie un īpaši manevrētspējīgie rokas palešu ratiņi AM 30 ir ideāli piemēroti smagu kravu transportēšanai īsās distancēs. 
Vienlaikus tie ir pārsteidzoši klusi un izveicīgi. To palīdz panākt to kompaktā forma un īpaši lielais stūres pagrieziena 
rādiuss.Hromētās riteņu un šarnīru bukses nodrošina, lai palešu ratiņu vilkšana un stumšana neprasītu lielu piepūli. Dīseles 
galva ir ērti un intuitīvi lietojama gan labročiem, gan kreiļiem un nodrošina ergonomisku un drošu strādāšanu Jūsu 
uzņēmumā.Pateicoties rūdītajam tēraudam un stabilajām dakšām, AM 30 bez problēmām pārvieto arī īpaši smagas kravas. 
Arī speciāli stiprinātais rāmis šos palešu ratiņus padara par uzticamiem pavadoņiem noliktavā un kravas automašīnā. Lai 
transportētu preces ar specifisku smaguma centru, ir pieejamas dažāda garuma dakšas – individuāli pielāgotas Jūsu 
vajadzībām.

 

Visas priekšrocības īsumā

• Izturīga konstrukcija, pateicoties augstvērtīgai sūkņa hidraulikai

• 120 kg smagu kravu ātra pacelšana, kas ietaupa laiku

• Ergonomiska dīsele labročiem un kreiļiem

• Līdz 105° pielāgojams stūres pagrieziena leņķis ļoti labai manevrējamībai

• Nav jāveic apkope, jo savienojumi ir ieeļļoti uz visu to kalpošanas laiku

Pārbaudīta Jungheinrich kvalitāte

Jau gadu desmitus Jungheinrich zīmols reprezentē augstu 
uzticamību, augstvērtīgu tehniku un visaptverošu servisu, uz 
kuru Jūs vienmēr varat paļauties. No vienkāršiem rokas palešu 
ratiņiem līdz pilnībā automatizētām loģistikas sistēmām – 
Jungheinrich vienmēr liek uzsvaru uz kvalitāti.



Jūsu Jungheinrich rokas palešu ratiņi,
lai Jūs kā klients gūtu maksimālu labumu.

Efektivitāte Drošība Individualitāte
Maksimāla veiktspēja ar 
efektīvākajiem iekrāvējiem.

Vislabākie priekšnoteikumi 
drošam darbam.

Iekrāvējs, kas ir tikpat 
individuāls kā Jūsu bizness.

Ar sērijveidā pieejamo ātrās 
pacelšanas funkciju preces tagad var 
pārvietot vēl efektīvāk. Pateicoties 
speciālam nolaišanas vārstam, ir 
nodrošināta Jūsu preču precīza 
novietošana.

Īpaši izturīgā konstrukcija ikdienā ļauj 
veikt smagu kravu netraucētu 
transportēšanu. Pie kam centrā ir 
manevrējamība un drošība.

Neatkarīgi no tā, vai ar vai bez speciālā 
aprīkojuma – ļoti labās gaitas īpašības 
un ilgmūžība, kas neprasa nekādus 
apkopes darbus, pārliecina jebkurā 
situācijā.

Efektīvi kraušanas darbi
• Sērijveidā pieejama ātrās 

pacelšanas funkcija (līdz 120 kg) 
eiropalešu pacelšanai no zemes, 
veicot tikai 3 sūkņa gājienus.

• Maksimālais celšanas augstums 
tiek sasniegts, veicot tikai 5 sūkņa 
gājienus.

• Īpaši precīza un kontrolēta kravas 
nolaišana, pateicoties speciālam 
nolaišanas vārstam.

• Uzlabotā hidrauliskā sistēma 
samazina nepieciešamo sūkņa 
spēku.

• Nepieciešamo vilces spēku 
samazina riteņu bukses.

• Gan kreiļiem, gan labročiem 
vienlīdz piemērots, viegli vadāms 
vadības elements.

Drošs un izturīgs
• Speciāli pastiprināts rāmis īpaši 

smagu kravu transportēšanai.
• Kravu ar specifisku smaguma 

centru droša transportēšana, 
pateicoties dažāda garuma 
dakšām.

• Viegla manevrējamība arī šaurās 
ejās vai kravas automobiļos.

Maksimāla stabilitāte un ilgmūžība
• Stabilas dakšas un kompakta 

forma.
• Metināts dīseles turētājs.
• Aizsargāti priekšējie kravas riteņi.
• Rūdīts tērauds.

Vienmērīga gaita
• Īpaši vienmērīga gaita un ilgmūžība, 

pateicoties hromētām riteņu un 
šarnīru buksēm.

• Ļoti labas gaitas īpašības arī bez 
savienojumu eļļošanas.



Modeļa pārskats
Jūsu lietojumprogrammām piemērots modelis:

Nosaukums Ietilpība / slodze Darba platums (palete 800x1200 
gareniska)

AM 30, 550x1220, V-BV, SH 3000 kg 1803 mm

AM 30, 550x1600, V-BV, SH 3000 kg

AM 30, 550x1800, V-BV, SH 3000 kg

AM 30, 550x2100, V-BV, SH 3000 kg 2683 mm

SIA Jungheinrich Lift Truck
Rītausmas iela 23
Rīga, LV-1058
Latvija
Telefons +371 67 813 913
Fakss +371 67 813 911

info@jungheinrich.lv  
www.jungheinrich.lv

 

 

Jungheinrich rūpnīcas, pārdošana un 
serviss Eiropā ISO 9001/ ISO 14001.  

Jungheinrich iekrāvēji atbilst Eiropas 
Savienības drošības prasībām.  
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