
Χειροκίνητο παλετοφόρο
AMX I15 / I15 e / I15 p / I15 ep
ύψος ανύψωσης: 710 mm / χωρητικότητα φορτίου: 1500 kg



Το πολυμορφικό χειροκίνητο 
παλετοφόρο με ψαλιδωτή βάση
από ανοξείδωτο χάλυβα
Ανθεκτικό στη διάβρωση και στα οξέα, ικανοποιεί και τις πιο αυστηρές απαιτήσεις 
υγιεινής.

Τα ψαλιδωτά χειροκίνητα παλετοφόρα  AMX I15/I15e της  Jungheinrich από ανοξείδωτο χάλυβα είναι τα ιδανικά 
παλετοφόρα για κάθε χρήση σε περιβάλλον με εξαιρετικά υψηλές απαιτήσεις υγιεινής. Χάρη στον ανοξείδωτο χάλυβα 
στην κατασκευαστική δομή τους, αυτά τα παλετοφόρα είναι εξαιρετικά ανθεκτικά στη διάβρωση από υγρασία, οξέα και 
άλατα και αποδεικνύουν την αξία τους στη βιομηχανία τροφίμων καθώς και στη φαρμακευτική και χημική βιομηχανία. 
Έχουν σχεδιαστεί  με τρόπο τέτοιο, ώστε να είναι εφικτός ο γρήγορος και σχολαστικός καθαρισμός τους. Έτσι, δεν 
διαθέτουν δυσπρόσιτα κοίλα σημεία ή εσοχές. Για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των τροφίμων, όλα τα 
χρησιμοποιούμενα λιπαντικά, είναι κατάλληλα για τρόφιμα. Τα κλειστά άκρα περόνης παρέχουν προστασία από τους 
ρύπους που εκτινάσσονται από τους τροχούς. Και φυσικά αυτή η σειρά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως χειροκίνητο 
παλετοφόρο και ως πάγκος εργασίας.

 

Όλα τα πλεονεκτήματα με μια ματιά

• Απόλυτη αντοχή στη διάβρωση, στα άλατα και στα οξέα
• Διαθέσιμο με χειροκίνητο ή ηλεκτροϋδραυλικό σύστημα
• Προστατευμένο υδραυλικό σύστημα που αποτρέπει τη διείσδυση νερού
• Κατασκευή ειδικά σχεδιασμένη για αποτελεσματικό καθαρισμό
• Λιπαντικό κατάλληλο για τρόφιμα (κατηγορία H1/ H2)

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

Ταχεία ανύψωση, χειροκίνητο 
υδραυλικό σύστημα ή 
ενσωματωμένος φορτιστής στην 
ηλεκτροκίνητη έκδοση: όλα αυτά τα 
πλεονεκτήματα καθιστούν εφικτή 
τη γρήγορη και αποτελεσματική 
μετακίνηση εμπορευμάτων.

Στα ειδικά περιβάλλοντα χρήσης 
υπάρχουν και ειδικές απαιτήσεις 
ασφαλείας. Τα υλικά υψηλής 
ποιότητας και το βελτιστοποιημένο 
υδραυλικό σύστημα παρέχουν 
εγγυημένα την ασφάλεια αυτή.

Αυτά τα παλρτοφόρα από 
ανοξείδωτο χάλυβα ικανοποιούν 
άνετα τις ειδικές απαιτήσεις σας σε 
ασφάλεια και υγιεινή, ιδίως στην 
καθημερινή χρήση σε ακραίες 
συνθήκες.

Αποτελεσματική διαχείριση 
φορτίων
• Εύχρηστο στοιχείο χειρισμού, 

κατάλληλο για αριστερόχειρες 
και για δεξιόχειρες

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

• Ανύψωση των ευρωπαλετών 
από το έδαφος με 3 μόνο 
κινήσεις χάρη στην προαιρετική 
διάταξη γρήγορης ανύψωσης 
(έως 120 kg).

• Επίτευξη του μέγιστου ύψους 
ανύψωσης με 5 μόνο κινήσεις

• Βελτιστοποιημένο υδραυλικό 
σύστημα για μείωση της 
απαιτούμενης δύναμης αντλίας

• Η αναγκαία δύναμη έλξης 
μειώνεται χάρη στους τροχούς

Μπαταρία και ενσωματωμένος 
φορτιστής (AMX I15e)
• Ενσωματωμένος ηλεκτρονικά 

ελεγχόμενος ανορθωτής 
φόρτισης

• Φορτίζεται σε όλες τις πρίζες 
δικτύου 230 V.

• Μπαταρία 65 Ah που δεν 
χρειάζεται συντήρηση.

Υψηλή αντιδιαβρωτική προστασία
• Ανοξείδωτο σασί ανθεκτικό στα 

οξέα
• Επιφάνεια γαλβανισμένη με 

εμβάπτιση εν θερμώ για 
προστασία από την υγρασία

Ασφάλεια και ευκινησία
• Ασφαλής και εύκολη χρήση 

ακόμα και σε πολύ 
περιορισμένο χώρο χάρη στο 
μήκος μόλις 340 mm

• Πρόσθετα πέλματα στήριξης για 
αξιόπιστη προστασία σε ύψος 
ανύψωσης έως 800 mm

• Μεγαλύτερη ευστάθεια και 
ταυτόχρονα προστασία του 
δαπέδου χάρη στους διπλούς 
τροχίσκους φορτίου που 
περιλαμβάνονται στον 
εργοστασιακό εξοπλισμό.

• Εύκολη παραλαβή παλέτας χάρη 
στα αντιολησθητικά άκρα 
προνών

• 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.

Σχολαστική υγιεινή
• Στιβαρή κατασκευή, ανθεκτική 

στη στρέβλωση, με κλειστά άκρα 
περόνης, ώστε κατά την πορεία να 
μην εκτινάσσονται ακαθαρσίες 
από τους τροχίσκους των 
περονών στο φορτίο.

• Καθαρίζεται εύκολα και 
αποτελεσματικά, γιατί οι 
διάφορες κοιλότητες είτε έχουν 
εύκολη πρόσβαση είτε είναι 
πλήρως σφραγισμένες, οπότε δεν 
υπάρχει χώρος για «κρυφά 
σημεία» που να ευνοούν την 
ανάπτυξη βακτηριδίων.

• Λίπανση σε όλα τα κινούμενα 
μέρη.

• Λιπαντικό συμβατό με τρόφιμα 
(κατηγορία H1 και H2).

Εξατομικευμένος εξοπλισμός
• Ανύψωση και κατέβασμα: 

χειροκίνητα ή ηλεκτροϋδραυλικά 
με κινητήρα ανύψωσης 1,2 kW

• Ελαστικά πολυουρεθάνης για 
άνετη και αθόρυβη λειτουργία

• Ελαστικά νάιλον για μεγάλη 
διάρκεια και αντοχή σε χημικά



Μοντέλο Επισκόπηση
Το σωστό μοντέλο για τις εφαρμογές σας:

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

AMX I15e, 540x1200, N-BN 1500 kg 1890 mm

AMX I15e, 540x1200, V-BV 1500 kg 1890 mm

AMX I15ep, 540x1200, N-BN 1500 kg 1890 mm

AMX I15ep, 540x1200, V-BV 1500 kg 1890 mm

AMX I15, 540x1200, N-BN 1500 kg 1830 mm

AMX I15, 540x1200, V-BV 1500 kg 1830 mm

AMX I15p, 540x1200, N-BN, 1500 kg 1830 mm

AMX I15p, 540x1200, V-BV 1500 kg 1830 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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