
Χειροκίνητο παλετοφόρο
AM 30
ύψος ανύψωσης: 120 mm / χωρητικότητα φορτίου: 3000 kg



Το στιβαρό χειροκίνητο παλετοφόρο
για βαριά φορτία
Ταχεία ανύψωση για εύκολη και ασφαλή διαχείριση των φορτίων

Τα στιβαρά χειροκίνητα παλετοφόρα  AM 30 με εξαιρετική ικανότητα ελιγμών είναι ιδανικά για τη  μεταφορά φορτίων 
μεγάλου βάρους σε μικρές αποστάσεις. Αθόρυβα και ευκίνητα, εντυπωσιάζουν με τις επιδόσεις τους. Αυτό είναι εφικτό 
χάρη στις  μικρές διαστάσεις και την ιδιαίτερα  μεγάλη ακτίνα διεύθυνσης.Χάρη στην επιχρωμιωμένη αντιτριβική 
έδραση τροχών και αρθρώσεων, η έλξη και ώθηση του παλετοφόρου είναι εφικτή χωρίς ιδιαίτερη καταβολή δύναμης. 
Ο βραχίονας χειρισμού είναι σχεδιασμένος για άνετο και έξυπνο χειρισμό τόσο από αριστερόχειρες όσο και από 
δεξιόχειρες χειριστές, διασφαλίζοντας έτσι εργονομική και ασφαλή εργασία στις εγκαταστάσεις της επιχείρησής 
σας.Χάρη στην κατασκευή από σκληρυμένο χάλυβα και στις σταθερές περόνες, τα  AM 30 κινούνται άνετα χωρίς 
πρόβλημα ακόμα και με ιδιαιτέρως βαριά φορτία. Επίσης, με το ειδικά ενισχυμένο πλαίσιό τους αυτά τα παλετοφόρα 
είναι οι απόλυτα αξιόπιστοι βοηθοί σας στην αποθήκη και στο φορτηγό. Για τη  μεταφορά εμπορευμάτων  με ακραίο 
κέντρο βάρους διατίθενται διάφορα μήκη περονών, προσαρμοσμένα ειδικά στις δικές σας ανάγκες.

 

Όλα τα πλεονεκτήματα με μια ματιά

• Στιβαρή κατασκευή με υδραυλικό σύστημα αντλίας υψηλής ποιότητας
• Ταχεία ανύψωση για φορτία έως 120 kg

• Εργονομικός βραχίονας χειρισμού για αριστερόχειρες και δεξιόχειρες χειριστές
• Ευέλικτη γωνία διεύθυνσης έως 105° για εξαιρετική ικανότητα ελιγμών
• Χωρίς απαίτηση συντήρησης χάρη στη μόνιμη λίπανση των γρασαδόρων

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

Με τη στάνταρ ταχεία ανύψωση 
μπορείτε τώρα να μετακινείτε τα 
εμπορεύματα ακόμα πιο 
αποτελεσματικά. Χάρη στην ειδική 
βαλβίδα κατεβάσματος 
διασφαλίζεται η τοποθέτηση των 
εμπορευμάτων με ακρίβεια.

Η ιδιαίτερα στιβαρή κατασκευή 
επιτρέπει την ανεμπόδιστη 
καθημερινή μεταφορά βαριών 
φορτίων. Η ικανότητα ελιγμών και 
η ασφάλεια παραμένουν τα κύρια 
πλεονεκτήματα.

Με ή χωρίς ειδικό εξοπλισμό, τα 
εξαιρετικά χαρακτηριστικά 
λειτουργίας και η μεγάλη διάρκεια 
ζωής, χωρίς απαιτήσεις συντήρησης, 
εντυπωσιάζουν σε κάθε περίσταση.

Αποτελεσματική διαχείριση 
φορτίων
• Στάνταρ ταχεία ανύψωση (έως 

120 kg) ευρωπαλετών με 
απόσταση από το έδαφος μόνο 
με 3 τρομπαρίσματα

• Επίτευξη του μέγιστου ύψους 
ανύψωσης με 5 μόνο κινήσεις

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

• Βελτιστοποιημένο υδραυλικό 
σύστημα για μείωση της 
απαιτούμενης δύναμης αντλίας

• Η αναγκαία δύναμη έλξης 
μειώνεται χάρη στους τροχούς

• Εύχρηστο στοιχείο χειρισμού, 
κατάλληλο για αριστερόχειρες 
και για δεξιόχειρες

Ασφαλές και στιβαρό
• Ειδικά ενισχυμένο πλαίσιο για 

τη μεταφορά υπέρβαρων 
φορτίων

• Διαφορετικά μήκη περονών για 
ασφαλή μεταφορά φορτίων με 
ακραίο κέντρο βάρους

• Ευκολία ελιγμών ακόμα και σε 
στενούς διαδρόμους ή μέσα στο 
φορτηγό

Μέγιστη ευστάθεια και διάρκεια 
ζωής
• Σταθερές περόνες και λεπτή 

κατασκευή
• Συγκολλημένη βάση στήριξης 

βραχίονα χειρισμού
• Προστατευμένοι τροχίσκοι 

εισόδου.
• Σκληρυμένος χάλυβας.

Σχεδόν αθόρυβη λειτουργία
• Επιχρωμιωμένη αντιτριβική 

κάλυψη τροχών και αρθρώσεων 
για σχεδόν αθόρυβη λειτουργία 
και μεγάλη διάρκεια ζωής

• Πολύ καλές ιδιότητες λειτουργίας 
ακόμα και χωρίς λίπανση των 
συνδέσεων



Μοντέλο Επισκόπηση
Το σωστό μοντέλο για τις εφαρμογές σας:

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

AM 30, 550x1220, V-BV, SH 3000 kg 1803 mm

AM 30, 550x1600, V-BV, SH 3000 kg

AM 30, 550x1800, V-BV, SH 3000 kg

AM 30, 550x2100, V-BV, SH 3000 kg 2683 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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