
Rokas palešu ratiņi
AM V05
Celšanas augstums: 390 mm / Kravnesība: 500 kg



Rokas palešu ratiņi ar platu 
šķērsbāzi
prezentācijai izmantojamām 
paletēm.
Ceturtdaļpalešu, puspalešu un speciālo palešu droša pārvadāšana.

Manevrētspējīgie un ērti vadāmie AM V05 ir ideālie rokas palešu ratiņi visiem izmantošanas gadījumiem, kuros jāpārvadā 
certurtdaļpaletes, puspaletes un speciālās paletes. Piemēram, prezentācijai izmantojamu palešu transportēšanai tirdzniecības 
telpās dakšu platumu iespējams manuāli regulēt diapazonā no 140 līdz 585 mm, pielāgojot tās speciālām paletēm. Turklāt 
tirdzniecības telpās, kur notiek kontaktēšanās ar klientiem, AM V05 pārvietojas īpaši klusi.No abām pusēm vadāmā dīseles 
galva, pateicoties tās ergonomiskajam dizainam, ļauj strādāt nenogurstoši un padara šos rokas palešu ratiņus īpaši 
manevrētspējīgus. Turklāt ar ātrās pacelšanas funkcijas un optimizētā nolaišanas vārsta palīdzību preces tiek pārvietotas ātri, 
droši un efektīvi. Pie kam tas attiecas arī uz standarta eiropaletēm.Protams, ka, arī izvēloties AM V05, Jūs iegūstat īpaši 
ilgmūžīgu rūdītā tērauda konstrukciju ar buksēs iestiprinātiem riteņiem, metinātu dakšu stiprinājumu un savienojumiem, kas 
prasa īpaši minimālu apkopi.

 

Visas priekšrocības īsumā

• Manuāli regulējams dakšu attālums (140-585 mm)

• Īpaši klusa gaita izmantošanai tirdzniecības telpās

• Līdz 120 kg ātra pacelšana, ietaupot spēkus un laiku

• Precīza sūkņa hidraulika un speciāls nolaišanas vārsts

• Ergonomiska dīsele gan labročiem, gan kreiļiem

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.

Optimizēto vadības elementu 
vienādā mērā var ērti lietot gan kreiļi, 
gan labroči, un buksēs iestiprinātie 
riteņi samazina nepieciešamo vilces 
spēku.

Ar īpaši ilgmūžīgajiem rokas palešu 
ratiņiem iespējams droši pārvietot 
prezentācijai izmantojamas paletes. 
Nodilumizturīgā konstrukcija ļauj 
veikt drošu darbu ikdienā.

Šie palešu ratiņi perfekti pielāgojas 
Jūsu pārvadāmajām paletēm neatkarīgi 
no tā, vai tās būtu speciālas paletes vai 
parastas eiropaletes.

Efektīvi kraušanas darbi
• Sērijveidā pieejama ātrās 

pacelšanas funkcija (līdz 120 kg) 
ceturtdaļpalešu, puspalešu un 
speciālo palešu pacelšanai no 
zemes, veicot vien dažus sūkņa 
gājienus.

• Maksimālais pacelšanas augstums 
390 mm 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 nodilumizturīgs
• Prezentācijai izmantojamu palešu 

droša transportēšana.
• Vienkārši dakšu ritenīši no 

nodilumizturīga un vieglu gaitu 
nodrošinoša neilona.

• Pulverkrāsas pārklājums tērauda 
konstrukcijas aizsardzībai pret 
koroziju.

Maksimāla stabilitāte un ilgmūžība
• Stabilas dakšas un kompakta 

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

Vienmērīga gaita un izturība
• Izturīgi riteņi no gumijas īpaši klusai 

gaitai.

Palešu ratiņi ar platu šķērsbāzi
• No 140 līdz 585 mm individuāli 

regulējamas dakšas nestandarta 
kravu nesēju uzņemšanai un 
transportēšanai.

• Tāpat iespējama mazu kravu nesēju 
uzkraušana un nokraušana no 
eiropaletes.



Modeļa pārskats
Jūsu lietojumprogrammām piemērots modelis:

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

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


	Rokas palešu ratiņi
	AM V05
	Celšanas augstums: 390 mm / Kravnesība: 500 kg


	Rokas palešu ratiņi ar platu šķērsbāzi
	prezentācijai izmantojamām paletēm.
	Ceturtdaļpalešu, puspalešu un speciālo palešu droša pārvadāšana.
	Visas priekšrocības īsumā
	Pārbaudīta Jungheinrich kvalitāte



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

	Modeļa pārskats
	Jūsu lietojumprogrammām piemērots modelis:


