
Cinkoti palešu ratiņi
AM G20
Celšanas augstums: 122 mm / Kravnesība: 2000 kg



Rokas palešu ratiņi ar
maksimālu pretkorozijas 
aizsardzību.
Ideāli piemēroti izmantošanai āra apstākļos un mitrā vidē.

Īpaši kompaktie un izturīgie rokas palešu ratiņi AM G20 ir galvanizēti un tādēļ ir īpaši piemēroti izmantošanai āra apstākļos un 
mitrā vidē, kā, piemēram, pārtikas vairumtirdzniecības bāzēs vai augļu un dārzeņu audzēšanas uzņēmumos. Speciālais 
pārklājums AM G20 īpaši labi pasargā no mitruma radītiem bojājumiem. Apvienojumā ar rūdītā tērauda konstrukciju un 
metinātu dīseles stiprinājumu tas nodrošina ilgmūžību. Pateicoties optimizētai hidraulikai un buksēs iestiprinātiem riteņiem, 
preces iespējams pārvietot ar ievērojami mazāku piepūli. To papildina noapaļoti dakšu gali un aizsargāti ievadrullīši, kuri vēl 
papildus atvieglo palešu uzņemšanu.Neskatoties uz savu ļoti stabilo konstrukciju, AM G20 ir manevrētspējīgi un dinamiski. 
Īpaši mazais priekšējās konstrukcijas izmērs un opcionāli saīsinātās dakšas padara rokas palešu ratiņus par ideāliem palīgiem 
šaurās telpās. Arī iekraušana un izkraušana no kravas automašīnas nerada nekādas problēmas.

 

Visas priekšrocības īsumā

• Galvanizētas virsmas nodrošina pretkorozijas aizsardzību

• Optimizēta hidraulika mazākai piepūlei

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

• Noapaļoti dakšu gali un aizsargāti priekšējie kravas riteņi

• Ļoti manevrētspējīgi, pateicoties īsai priekšējai konstrukcijai un mazam dakšu 
garumam

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.

Pateicoties optimizētam vadības 
elementam, kas ir vienādā mērā 
piemērots gan kreiļiem, gan 
labročiem, un optimizētai 
hidrauliskajai sistēmai, nekas nestāv 
ceļā efektīvai preču pārkraušanai.

Ilgmūžīgi materiāli, solīda 
konstrukcija un īpaša pretkorozijas 
aizsardzība padara AM G20 par 
uzticamiem un drošiem palīgiem.

Ar dažāda garuma dakšām, dažādām 
bremžu sistēmām un atšķirīgām riteņu 
kombinācijām iespējama pielāgošana 
visdažādākajiem izmantošanas 
gadījumiem.

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.

Augsta pretkorozijas aizsardzība
• Aizsardzība pret mitrumu ar karsti 

cinkotu (galvanizētu) virsmu.

Drošs un manevrētspējīgs
• Droša un viegla izmantojamība arī 

visšaurākajos apstākļos, 
pateicoties tikai 373 mm 
priekšējās konstrukcijas 
garumam.

• Šķērseniskas palešu uzņemšanas 
gadījumā ieštancētais marķējums 
norāda precīzu, drošu paletes 
novietojumu.

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.

Individuāls aprīkojums
• Vairāki dakšu garumi un dažādi 

dakšu izmēri.
• Dažādas bremžu sistēmas vai 

speciāls krāsojums.
• Dažādas riteņu kombinācijas un 

bremžu sistēmas.



Modeļa pārskats
Jūsu lietojumprogrammām piemērots modelis:

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

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

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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