
Χειροκίνητο ψαλιδωτό παλετοφόρο
AMX 10 / 10e
ύψος ανύψωσης: 714 mm / χωρητικότητα φορτίου: 1000 kg



Το ψαλιδωτό χειροκίνητο παλετοφόρο 
της Jungheinrich
για εργονομική εργασία
Ευέλικτες δυνατότητες χρήσης ως τραπέζι ανύψωσης ή πάγκος εργασίας

Τα ιδιαιτέρως ευέλικτα και εργονομικά ψαλιδωτά χειροκίνητα παλετοφόρα AMX 10 και AMX 10e χρησιμοποιούνται για 
ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πάγκοι προετοιμασίας, ή ακόμα και ως πάγκοι 
εργασίας. Με αυτόν τον συνδυασμό ανυψωτικού τραπεζιού και χειροκίνητου παλετοφόρου είναι δυνατή η μετακίνηση 
εμπορευμάτων πάσης φύσεως γρήγορα και απλά, καθώς και η ανύψωσή τους άνετα και ξεκούραστα. Για περισσότερη 
εργονομία διαθέτουν βραχίονα χειρισμού, που  μπορεί να χρησιμοποιηθεί το ίδιο άνετα από δεξιόχειρες και 
αριστερόχειρες χειριστές. Αν απαιτείται, τα  AMX διατίθενται  με χειροκίνητο υδραυλικό σύστημα. Στο συγκεκριμένο 
μοντέλο, το φορτίο στηρίζεται από ύψος  400 mm και άνω  με πρόσθετα πέλματα στήριξης και ανυψώνεται  μέσω 
τεχνολογίας ταχείας ανύψωσης γρήγορα και με ελάχιστη απαίτηση δύναμης. Εναλλακτικά, με το AMX 10e διατίθεται μια 
έκδοση με ηλεκτροϋδραυλικό σύστημα. Στο συγκεκριμένο μοντέλο, οι πολύ συχνές αλλαγές ύψους είναι εφικτές απλά 
και γρήγορα με το πάτημα ενός κουμπιού.

 

Όλα τα πλεονεκτήματα με μια ματιά

• Διαθέσιμο με χειροκίνητο ή ηλεκτροϋδραυλικό σύστημα
• Ύψος ανύψωσης 800 mm για εργονομική χρήση
• Προαιρετικός εξοπλισμός με πλευρικούς βοηθητικούς τροχούς
• Εργονομική λαβή βραχίονα χειρισμού με δυνατότητα χειρισμού και με τα δύο 

χέρια
• Ταχεία ανύψωση έως 120 kg γρήγορα και με ελάχιστη δύναμη

Αναγνωρισμένη ποιότητα Jungheinrich

Εδώ και δεκαετίες, η εμπορική επωνυμία Jungheinrich είναι 
συνώνυμη απόλυτης αξιοπιστίας, μηχανημάτων κορυφαίας 
ποιότητας και ολοκληρωμένου σέρβις. Μπορείτε λοιπόν να 
βασίζεστε σε εμάς ανά πάσα στιγμή. Από τα απλά 
χειροκίνητα παλετοφόρα έως και το πλήρως 
αυτοματοποιημένα μηχανήματα, η Jungheinrich προσφέρει 
σταθερά κορυφαία ποιότητα.



Χειροκίνητο παλετοφόρο Jungheinrich
για μέγιστο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Απόδοση Ασφάλεια Εξατομίκευση
Μέγιστη ισχύς με τα 
αποδοτικότερα μηχανήματα 
στην αγορά

Άριστες προϋποθέσεις για 
ασφαλή εργασία

Ένα μηχάνημα τόσο μοναδικό 
όσο και η επιχείρησή σας

Χάρη στην πρωτοποριακή 
τεχνολογία είναι εφικτή η γρήγορη 
και αποτελεσματική μεταφορά των 
εμπορευμάτων κάθε είδους. Τόσο 
το χειροκίνητο όσο και το 
ηλεκτροϋδραυλικό σύστημα 
προσφέρουν μέγιστη απόδοση με 
ελάχιστες απαιτήσεις ενέργειας.

Η στιβαρή κατασκευή αυτών των 
μοντέλων εγγυάται τη μετακίνηση 
των εμπορευμάτων με ασφάλεια. 
Προαιρετικά, μπορούν να 
τοποθετηθούν επιπρόσθετα 
πλευρικοί τροχίσκοι στήριξης.

Αυτά τα χειροκίνητα ψαλιδωτά 
παλετοφόρα είναι κατάλληλα για 
διαφορετικές χρήσεις και 
προσαρμόζονται στις απαιτήσεις 
σας, για παράδειγμα, με διάφορα 
ελαστικά για πολλές διαφορετικές 
συνθήκες δαπέδου.

Αποτελεσματική διαχείριση 
φορτίων
• Εύχρηστο στοιχείο χειρισμού, 

κατάλληλο για αριστερόχειρες 
και για δεξιόχειρες

• Ιδιαίτερα ακριβές και βαθμιαίο 
κατέβασμα μέσω της ειδικής 
βαλβίδας κατεβάσματος.

• Ανύψωση ευρωπαλετών από το 
έδαφος με 3 μόνο εμβολισμούς 
χάρη στην στάνταρ διάταξη 
ταχείας ανύψωσης (έως 120 kg).

• Επίτευξη του μέγιστου ύψους 
ανύψωσης με 26 μόνο 
εμβολισμούς.

• Βελτιστοποιημένο υδραυλικό 
σύστημα για μείωση της 
απαιτούμενης δύναμης αντλίας

• Η αναγκαία δύναμη έλξης 
μειώνεται χάρη στους τροχούς

Ενσωματωμένος φορτιστής (AMX 
10e)
• Στάνταρ ενσωματωμένος 

ηλεκτρονικός ανορθωτής 
φόρτισης

• Φόρτιση της μπαταρίας που δεν 
χρειάζεται συντήρηση (70 Αh) σε 
οποιαδήποτε πρίζα 230 V

• Αυτόματη απενεργοποίηση του 
φορτιστή μετά την ολοκλήρωση 
της διαδικασίας φόρτισης

Ασφαλές και στιβαρό
• Μεταβλητό ύψος εργασίας έως 

800 mm για χρήση χωρίς 
επιβάρυνση της πλάτης

• Προαιρετικός εξοπλισμός με 
πλευρικούς βοηθητικούς 
τροχούς για μεταφορά 
εμπορευμάτων ακόμα και με 
ανυψωμένο ιστό

• κλειστά άκρα περόνης σε 
συγκολλημένη κατασκευή χωρίς 
στρεβλώσεις και με εξαιρετική 
ανθεκτικότητα

• Συγκρότημα αντλιών με 
ενσωματωμένη δεξαμενή και 
βαλβίδα κατεβάσματος για 
κατέβασμα ακριβείας μέσω 
χειρομοχλού

• Βαλβίδα περιορισμού πίεσης 
για προστασία του υδραυλικού 
συστήματος από υπερφόρτωση

Μέγιστη ευστάθεια και διάρκεια 
ζωής
• Σταθερές περόνες και λεπτή 

κατασκευή
• Συγκολλημένη βάση στήριξης 

βραχίονα χειρισμού
• Προστατευμένοι τροχίσκοι 

εισόδου.
• Σκληρυμένος χάλυβας.

Εξατομικευμένος εξοπλισμός
• Δυνατότητα επιλογής διαφόρων 

υλικών για τροχούς και 
τροχίσκους ανάλογα με την 
ποιότητα δαπέδου και την 
περιοχή χρήσης

• Ανύψωση και κατέβασμα: 
χειροκίνητα ή ηλεκτροϋδραυλικά 
με κινητήρα ανύψωσης 0,5 kW

AMX 10 με χειροκίνητο υδραυλικό 
σύστημα:
• Ανύψωση του φορτίου στο 

βέλτιστο ύψος εργασίας με 
λιγότερες κινήσεις του βραχίονα 
χειρισμού

• Πρόσθετη στήριξη από 
συγκεκριμένο ύψος και άνω για 
την ασφάλεια του ψαλιδωτού

AMX 10e με ηλεκτροϋδραυλικό 
σύστημα:
• Ψαλιδωτό παλετοφόρο με 

ηλεκτροκινητήρα για συχνή 
εναλλαγή ύψους εργασίας

Το ύψος εργασίας μπορεί να 
ρυθμιστεί γρήγορα με το πάτημα 
ενός κουμπιού
• Μπαταρία: 70 Ah C5, maintenance 

free



Μοντέλο Επισκόπηση
Το σωστό μοντέλο για τις εφαρμογές σας:

όνομα Χωρητικότητα / φορτίο Πλάτος εργασίας (παλέτα 800x1200 
κατά μήκος)

AMX 10e, 560x1150, C-GN, SH 1000 kg 2005 mm

AMX 10e, 560x1150, N-GN, SH 1000 kg

AMX 10e, 1150, V-GV, SH 1000 kg

AMX 10e, 680x1150, N-GN, SH 1000 kg

AMX 10e, 680x1150, C-GN, SH 1000 kg

AMX 10e, 1150, V-V-GV, SH 1000 kg

AMX 10, 560x1150, C-GN, SH 1000 kg 2005 mm

AMX 10, 560x1150, N-GN, SH 1000 kg

AMX 10, 560x1150, V/V-GV, SH 1000 kg

AMX 10, 680x1150, N/GN, SH 1000 kg

AMX 10, 680x1150, C-GN, SH 1000 kg

AMX 10, 680x1150, V-V-GV, 
SH

1000 kg

Jungheinrich Hellas ΕΠΕ
Φιλιππουπόλεως 10, Θέση Λουτρό
13678 Αχαρνές
Τηλ. 210 2447800
Φαξ 210 2447799

info@jungheinrich.gr  
www.jungheinrich.gr

 

 

Τα εργοστάσια παραγωγής στο 
Norderstedt, Moosburg και Landsberg 

είναι πιστοποιημένα όπως αντίστοιχα 
και το κέντρο διακίνησης 

ανταλλακτικών στο Καλτενκιρχεν
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