
Rokas palešu ratiņi
AMX I15 / I15 e / I15 p / I15 ep
Celšanas augstums: 710 mm / Kravnesība: 1500 kg



Daudzpusīgie šķērveida rokas 
palešu ratiņi
no nerūsējošā tērauda.
Noturīgi pret koroziju un skābēm un atbilstoši visstingrākajām higiēnas 
prasībām.

Mūsu daudzpusīgie šķērveida palešu ratiņi AMX I15/I15e ar nerūsējošā tērauda konstrukciju ir ideāli piemēroti izmantošanai 
agresīvā vidē, kur ir izvirzītas augstākās higiēnas prasības. Ar konstrukcijā izmantoto Inox tēraudu šie palešu ratiņi ir ļoti 
korozijizturīgi pret mitrumu, skābēm un sāļiem un tādēļ savu stipro pusi it īpaši parāda pārtikas rūpniecībā un farmācijas un 
ķīmijas uzņēmumos. Konstruējot īpaša uzmanība pievērsts tam, lai būtu iespējama ātra un pamatīga tīrīšana. Tādēļ nav grūti 
aizsniedzamu dobumu vai padziļinājumu. Papildu pārtikas produktu aizsardzību garantē pārtikas produktiem nekaitīgu 
smērvielu izmantošana. Slēgtie dakšu gali nodrošina aizsardzību pret riteņu radītajām dubļu šļakatām. Protams, ka arī šie 
ratiņi piedāvā tās pašas daudzveidīgās izmantošanas iespējas kā mūsu šķērveida palešu ratiņi: tie ir izmantojami kā rokas 
palešu ratiņi, kā paceļama platforma, kā pakošanas galds vai kā darbgalds.

 

Visas priekšrocības īsumā

• Pilnībā noturīgi pret koroziju, sāļiem un skābēm

• Pieejami ar manuāli un elektriski darbināmu hidraulisko sistēmu

• Aizsargāta hidraulika novērš ūdens iekļūšanu

• Ērtai tīrīšanai pielāgota konstrukcija

• Pārtikas produktiem nekaitīgas smērvielas (H1/H2 klase)

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.

Vienalga, vai ar ātrās pacelšanas 
funkciju, manuāli vadāmu hidrauliku 
vai iebūvētu lādētāju elektrificētajā 
versijā – uzmanības centrā ir ātra un 
efektīva preču pārvietošana.

Īpašos darba apstākļos ir 
nepieciešama īpaša drošība, ko 
garantē augstvērtīgi materiāli un 
optimizēta hidraulika.

Šie nerūsējošā tērauda palešu ratiņi 
bez problēmām atbilst Jūsu īpašajām 
prasībām, ko Jūs izvirzāt drošībai un 
higiēnai, it īpaši veicot ikdienas darbu 
ekstremālā vidē.

Efektīvi kraušanas darbi
• Gan kreiļiem, gan labročiem 

vienlīdz piemērots, viegli vadāms 
vadības elements.

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

• Eiropalešu pacelšana no zemes, 
veicot tikai 3 sūkņa gājienus, ko 
nodrošina pēc izvēles pieejamā 
ātrās pacelšanas funkcija (līdz 120 
kg).

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

• Uzlabotā hidrauliskā sistēma 
samazina nepieciešamo sūkņa 
spēku.

• Nepieciešamo vilces spēku 
samazina riteņu bukses.

Akumulators un iebūvēts lādētājs 
(AMX I15e)
• Iebūvēts elektroniski vadāms 

uzlādes taisngriezis.
• Uzlāde iespējama no jebkuras 

230 V kontaktligzdas.
• Bezapkopes 65 Ah akumulators.

Augsta pretkorozijas aizsardzība
• Pret skābēm noturīga nerūsējošā 

tērauda šasija
• Aizsardzība pret mitrumu ar karsti 

cinkotu (galvanizētu) virsmu.

Drošs un manevrētspējīgs
• Droša un viegla izmantojamība arī 

visšaurākajos apstākļos, 
pateicoties tikai 340 mm 
priekšējās konstrukcijas 
garumam.

• Papildu atbalsta kājas drošai 
aizsardzībai līdz 800 mm 
augstumā.

• Uzlabota stabilitāte un vienlaikus 
grīdu saudzējoša konstrukcija, ko 
nodrošina tandēma kravas ritenīši.

• Viegla dakšu iebīdīšana un 
izbīdīšana ar balstdakšu uzgaļiem 
dakšu galos.

• Sūkņa agregāts ar iebūvētu tvertni 
un nolaišanas vārstu precīzai 
nolaišanai ar rokas vadības sviru.

• Spiediena ierobežotājvārsts 
hidrauliskās sistēmas aizsardzībai 
pret pārslodzi.

Maksimāla stabilitāte un ilgmūžība
• Stabilas dakšas un kompakta 

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

Higiēna līdz vissīkākajai detaļai
• Izturīgā, pret vērpi drošā 

konstrukcija ar slēgtiem dakšu 
galiem nodrošina to, ka braukšanas 
laikā no dakšu ritenīšiem uz kravas 
nevar uzšļākties netīrumi.

• Atvērtā vai arī pilnīgi slēgtā korpusa 
konstrukcija nodrošina efektīvu 
tīrīšanu un neveido baktēriju 
slēptuves.

• Visu kustīgo daļu eļļošana notiek ar 
nipeļu palīdzību.

• Pārtikas produktiem nekaitīga 
smērviela (H1 un H2 klase).

Individuāls aprīkojums
• Pacelšana un nolaišana: manuāli vai 

ar elektrohidraulisko 1,2 kW 
pacelšanas motoru.

• Poliuretāna riepas komfortablai un 
vienmērīgai gaitai.

• Neilona riepas izturībai un augstai 
ķīmiskai noturībai.



Modeļa pārskats
Jūsu lietojumprogrammām piemērots modelis:

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

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

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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