
Χειροκίνητο παλετοφόρο
AM V05
ύψος ανύψωσης: 390 mm / χωρητικότητα φορτίου: 500 kg



Το χειροκίνητο παλετοφόρο με μεγάλο 
άνοιγμα τροχών
για παλέτες προβολής
Για τη σίγουρη διαχείριση παλετών ενός τετάρτου, μισών παλετών και ειδικών 
παλετών.

Τα ευέλικτα AM V05 με ικανότητα ελιγμών είναι τα ιδανικά χειροκίνητα παλετοφόρα για κάθε περίπτωση χρήσης, όπου 
απαιτείται  μετακίνηση παλετών ενός τετάρτου, μισών παλετών και ειδικών παλετών. Για τη  μεταφορά παλετών 
προβολής σε καταστήματα λιανικής πώλησης, το πλάτος περόνης  μπορεί, για παράδειγμα, να προσαρμοστεί 
χειροκίνητα στην ειδική παλέτα σε εύρος από  140 έως  585 mm. Επιπλέον, τα  AM V05 είναι κατάλληλα για χρήση σε 
καταστήματα λιανικής πώλησης, στα οποία κυκλοφορούν πελάτες, καθώς είναι εξαιρετικά αθόρυβα.Ο βραχίονας 
χειρισμού που  μπορεί να χρησιμοποιηθεί  με την ίδια άνεση και από αριστερόχειρες και από δεξιόχειρες χειριστές, 
επιτρέπει χάρη στην εργονομική του σχεδίαση ξεκούραστη εργασία και εξαιρετική ικανότητα ελιγμών. Με τη βοήθεια 
της ταχείας ανύψωσης και τη βελτιστοποιημένη βαλβίδα κατεβάσματος, τα εμπορεύματα μεταφέρονται πολύ γρήγορα, 
με ασφάλεια και αποτελεσματικά. Το ίδιο ισχύει και για τις τυπικές ευρωπαλέτες.Φυσικά, με τα  AM V05 επωφελείστε 
από τα πλεονεκτήματα μιας ολοκληρωμένης κατασκευής: σκληρυμένος χάλυβας για μεγάλη διάρκεια ζωής, αντιτριβική 
έδραση τροχών, συγκολλημένη βάση στήριξης περόνης και συνδέσεις που δεν απαιτούν σχεδόν καμία συντήρηση.

 

Όλα τα πλεονεκτήματα με μια ματιά

• Χειροκίνητα ρυθμιζόμενη απόσταση περονών (140-585 mm)

• Ιδιαίτερα αθόρυβη λειτουργία για χρήση σε καταστήματα λιανικής πώλησης
• Ταχεία ανύψωση έως 120 kg γρήγορα και με ελάχιστη δύναμη
• Υδραυλικό σύστημα αντλίας ακριβείας και ειδική βαλβίδα κατεβάσματος
• Εργονομικός βραχίονας χειρισμού, κατάλληλος για αριστερόχειρες και 

δεξιόχειρες

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

Αριστερόχειρες και δεξιόχειρες 
επωφελούνται το ίδιο από το 
βελτιστοποιημένο στοιχείο 
χειρισμού, όπως και από τη μείωση 
της απαιτούμενης δύναμης έλξης 
χάρη στους τροχούς με αντιτριβική 
έδραση.

Αυτό το χειροκίνητο ανυψωτικό 
όχημα, με μεγάλη διάρκεια ζωής, 
ενδείκνυται για την ασφαλή 
μεταφορά παλετών προβολής. Η 
κατασκευή χωρίς φθειρόμενα 
εξαρτήματα επιτρέπει την ασφαλή 
καθημερινή χρήση.

Αυτό το χειροκίνητο παλετοφόρο 
προσαρμόζεται τέλεια στις παλέτες 
που μεταφέρετε, είτε πρόκειται για 
ειδικές παλέτες είτε για κανονικές 
ευρωπαλέτες.

Αποτελεσματική διαχείριση 
φορτίων
• Στάνταρ ταχεία ανύψωση (έως 

120 kg) παλετών ενός τετάρτου, 
μισών παλετών και ειδικών 
παλετών με απόσταση από το 
έδαφος, με ελάχιστα 
τρομπαρίσματα

• Επίτευξη του μέγιστου ύψους 
ανύψωσης 390 mm με πέντε 
μόνο εμβολισμούς

• 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

Ασφάλεια και κατασκευή χωρίς 
φθειρόμενα μέρη
• Ασφαλής μεταφορά παλετών 

προβολής
• Απλοί τροχίσκοι περονών από 

νάιλον για ομαλή κίνηση και 
αντοχή στη φθορά

• Επίστρωση πούδρας για 
αντιδιαβρωτική προστασία της 
χαλύβδινης κατασκευής

Μέγιστη ευστάθεια και διάρκεια 
ζωής
• Σταθερές περόνες και λεπτή 

κατασκευή
• Συγκολλημένη βάση στήριξης 

βραχίονα χειρισμού
• Προστατευμένοι τροχίσκοι 

εισόδου.
• Σκληρυμένος χάλυβας.

Σχεδόν αθόρυβη λειτουργία και 
υψηλή αντοχή
• Στιβαρό τιμόνι από συμπαγές 

καουτσούκ για ιδιαίτερα αθόρυβη 
λειτουργία

Ανυψωτικό όχημα με μεγάλο άνοιγμα 
τροχών
• Εξατομικευμένη ρύθμιση περονών 

από 140 έως 585 mm για 
παραλαβή και μεταφορά μη 
τυποποιημένων φορείων φορτίου

• Δυνατότητα φόρτωσης και 
εκφόρτωσης μικρών φορείων 
φορτίου σε ευρωπαλέτα



Μοντέλο Επισκόπηση
Το σωστό μοντέλο για τις εφαρμογές σας:

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

AM V05, M V05760x955, C-GN 500 kg 2005 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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