
Χειροκίνητο ζυγιστικό παλετοφόρο
AMW 22 / 22p
ύψος ανύψωσης: 122 mm / χωρητικότητα φορτίου: 2200 kg



Το κλασικό χειροκίνητο παλετοφόρο
με ζυγιστικό σύστημα ακριβείας.
Εύκολη ζύγιση και μεταφορά εμπορευμάτων.

Τα χειροκίνητα παλετοφόρα  AMW 22/22p υψηλής απόδοσης και ακριβείας  με ενσωματωμένη λειτουργία ζύγισης για 
χρήση στην αποθήκη, στην παραγωγή και στην αποστολή. Χαρακτηρίζονται από  μεγάλη ανυψωτική ικανότητα, και 
είναι έτσι ο τέλειος βοηθός σας για την ταυτόχρονη μεταφορά και ζύγιση των εμπορευμάτων.

Η τεχνολογία  4 δυναμοκυψελών για εξαιρετική ακρίβεια εγγυάται την αξιοπιστία των διαδικασιών ζύγισης  με 
αποκλίσεις  0,1 % κατά  μέγιστο. Εκτός από την πολυμορφική βασική έκδοση  AMW 22 με ταχεία ανύψωση, η σειρά  p 
ξεχωρίζει π.χ. με το επαγγελματικό  μοντέλο  AMW 22p που διαθέτει ένδειξη πολλών στοιχείων  με ακόμα  μεγαλύτερη 
ακρίβεια και μονάδα αλλαγής συσσωρευτή για μέγιστη διαθεσιμότητα.

Μέγιστη σταθερότητα χάρη στο σχεδιασμό των περονών. Η προστασία από σκόνη και εκτινασσόμενο νερό για το 
ηλεκτρονικό σύστημα και την οθόνη αυξάνει σε πολύ μεγάλο βαθμό την προστασία από πιθανές βλάβες.

Όλα τα πλεονεκτήματα με μια ματιά

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

• Καταγραφή βάρους με ακρίβεια ακόμα και σε κλίση έως 2°.

• Μέγιστη απόκλιση από την περιοχή μέτρησης 0,1 %.

• Αυτόματη και χειροκίνητη διόρθωση του σημείου μηδέν.

• Ηλεκτρονικό σύστημα και οθόνη με προστασία από σκόνη και υγρασία (κατηγορία 
προστασίας IP 65).



Χειροκίνητο παλετοφόρο Jungheinrich
για μέγιστο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Παραγωγικότητα Ασφάλεια Εξατομίκευση
Μέγιστη απόδοση με τα πιο 
σύγχρονα μηχανήματα

Άριστες προϋποθέσεις για 
ασφαλή εργασία

Ένα μηχάνημα τόσο μοναδικό 
όσο και η επιχείρησή σας

Θέλετε γρήγορες και 
αποτελεσματικές διαδικασίες 
εργασίας στην επιχείρησή σας; 
Βασιστείτε στα ζυγιστικά 
παλετοφόρα που προσφέρουμε, για 
ταυτόχρονη ζύγιση και μεταφορά 
εμπορευμάτων.

Για ασφάλεια ελιγμών σε 
περιορισμένο χώρο. Το εκπληκτικά 
μικρό μέγεθος των χειροκίνητων 
παλετοφόρων AMW 22/22p με 
ζυγιστικό σύστημα επιτρέπει 
γρήγορη και αποδοτική εργασία, 
προσφέροντας παράλληλα 
κορυφαίο επίπεδο ασφάλειας.

Μπορείτε να επιλέξετε το στιβαρό 
βασικό μοντέλο AMW 22 ή την 
επαγγελματική έκδοση AMW 22p – Τα 
χειροκίνητα ζυγιστικά παλετοφόρα 
Jungheinrich προσαρμόζονται τέλεια 
σε όλες τις ανάγκες, σε κάθε 
περίπτωση χρήσης.

Μέγιστη διαθεσιμότητα:
• Το AMW 22 λαμβάνει 

τροφοδοσία τάσης από 
4 συσσωρευτές AA των 1,5-V και 
μπορεί έτσι να εκτελέσει άνετα 
περ. 1.700 διαδικασίες ζύγισης.

• Αυτόματη απενεργοποίηση μετά 
από 3 λεπτά χωρίς χρήση.

• Με μια μονάδα συσσωρευτή 
μολύβδου gel 12 V/1,2 Ah με 
βύσμα που περιλαμβάνει 
φορτιστή, το AMW 22P μπορεί 
να φτάσει έως και τις 60 ώρες 
λειτουργίας.

• Αυτόματη απενεργοποίηση μετά 
από 30 λεπτά χωρίς χρήση.

Συσσωρευτής μολύβδου-οξέως:
• Διαδικασία φόρτισης ασφαλής 

για το υλικό για μέγιστη 
διάρκεια ζωής.

• Φόρτιση αντιστάθμισης και 
εξισορρόπησης για 
διαφορετικές καταστάσεις 
φόρτισης.

• Βελτιωμένη τεχνολογία διαύλου 
DC για άψογη επικοινωνία 
μεταξύ του συσσωρευτή 
μολύβδου-οξέος και του 
φορτιστή.

Στιβαρή κατασκευή:
• Δοκιμασμένη κατασκευή 

περονών για μέγιστη 
σταθερότητα

• Σταθερές περόνες και λεπτή 
κατασκευή

• Προστατευμένοι τροχίσκοι 
εισαγωγής.

• ατσάλι.

Περισσότερη ασφάλεια:
• Ασφαλής και εύκολη χρήση 

ακόμα και σε πολύ 
περιορισμένο χώρο χάρη στο 
μήκος σασί μόλις 373 mm.

• Εμφανής σήμανση για 
παραλαβή παλετών εύκολα και 
με ακρίβεια.

• Κατηγορία προστασίας IP 65 – 
Προστασία από σκόνη και 
εκτινασσόμενο νερό για το 
ηλεκτρονικό σύστημα και την 
οθόνη.

Αποτελεσματική διαχείριση φορτίων:
• Αποτελεσματική και γρήγορη 

ταχεία ανύψωση για έως 120 kg 
για ανύψωση παλετών από το 
έδαφος με 3 μόνο κινήσεις του 
υδραυλικού συστήματος.

• Εύχρηστο στοιχείο χειρισμού, 
κατάλληλο για αριστερόχειρες και 
για δεξιόχειρες χειριστές.

• Ειδική βαλβίδα χαμηλώματος για 
σταδιακό κατέβασμα.

• Επίτευξη του μέγιστου ύψους 
ανύψωσης με 5 μόνο κινήσεις του 
υδραυλικού συστήματος

Ευέλικτη διάταξη ζύγισης:
• Ακριβής καταγραφή του βάρους 

έως 2.200 kg με δυναμοκυψέλες 
τοποθετημένες στα 4 άκρα των 
περονών.

• Διαβαθμίσεις ένδειξης του 1 kg σε 
ολόκληρη την περιοχή μέτρησης 
και υπολογισμός απόβαρου σε 
όλη την περιοχή ζύγισης.

• Αθροιστική μνήμη και μνήμη 
πλήθους διαδικασιών ζύγισης.

• Στο AMW 22p, μετά τον 
υπολογισμό του απόβαρου, 
αυτόματη προσαρμογή της 
ένδειξης LC σε μικρότερο βάρος.

• Για το AMW 22p διατίθεται 
προαιρετικά ένδειξη πολλών 
στοιχείων μεγαλύτερης ακρίβειας.

Προαιρετικές ειδικές λειτουργίες του 
AMW 22p
• Βαθμονομημένες εκδόσεις 

εμπορικής κατηγορίας III και 
πιστοποιητικό ρύθμισης για μη 
βαθμονομημένα συστήματα.

• Πρόσθετη μονάδα αλλαγής 
συσσωρευτή.

• Φρένο πορείας, φρένο 
ακινητοποίησης και ποδόφρενο.

• Ειδικές διαστάσεις περόνης.



Μοντέλο Επισκόπηση
Το σωστό μοντέλο για τις εφαρμογές σας:

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

AMW 22, 540x1150 C/BV 2200 kg 1813 mm

AMW 22, 540x1150 V-GV 2200 kg 1813 mm

AMW 22, 540x1150 C/GV 2200 kg 1813 mm

AMW 22, 540x1150 V/BV 2200 kg 1813 mm

AMW 22p, 540x1150 C/GV 2200 kg 1813 mm

AMW 22p, 540x1150 C/BV 2200 kg 1813 mm

AMW 22p, 540x1150 V-GV 2200 kg 1813 mm

AMW 22p, 540x1150 V/BV 2200 kg 1813 mm

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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