
Ročni paletni viličar s tehtnico
AMW 22 / 22p
Dvižna višina: 122 mm / Nosilnost: 2200 kg



Klasičen ročni paletni voziček
z natančno tehtnico.
Udobno tehtanje in prevažanje blaga.

Učinkoviti, natančni in sodobni paletni vozički AMW 22/22p z vgrajeno tehtnico se odlično obnesejo v skladišču, proizvodnji 
in odpremi. Odlikujejo se po veliki nosilnosti ter so zelo priročni za sočasno prevažanje in tehtanje blaga.

Tehnologija tehtanja s štirimi merilnimi celicami za vrhunsko točnost zagotavlja zanesljivo tehtanje z največjim odstopanjem 
0,1 odstotka. Poleg vsestranske izvedbe AMW 22 s hitrim dvigom je na voljo tudi profesionalna izvedba s črko p v imenu 
AMW 22p in še točnejšim prikazovalnikom ter modulom za zamenjavo baterije za maksimalno razpoložljivost.

Preverjena konstrukcija vilic zagotavlja vrhunsko stabilnost, lahkotna ročica pa učinkovito upravljanje. Elektronika in zaslon 
sta zaščitena pred prahom in vodnimi kapljicami, da ne prihaja do izpadov delovanja.

Pregled vseh prednosti

• Hitri dvig do 120 kg, ki prihrani čas in energijo.

• Točno tehtanje tudi na podlagi z 2-stopinjskim naklonom.

• Največ 0,1-odstotno odstopanje meritve.

• Samodejna in ročna ponastavitev na nič.

• Elektronika in zaslon zaščitena pred prahom in vlago (stopnja zaščite IP65).



Ročni paletni voziček znamke 
Jungheinrich,
ki se vedno obnese.

Učinkovitost Varnost Prilagodljivost
Največja zmogljivost z 
najučinkovitejšimi 
regalnimi vozili.

Najboljše razmere za varno 
delo.

Vozilo, ki se prilagodi vašim 
potrebam.

Želite, da se delo v podjetju odvija 
hitro in učinkovito? Predlagamo vam 
premične tehtnice, s katerimi lahko 
hkrati tehtate in prevažate blago.

Za varno manevriranje v ozkem 
prostoru: izjemno ozka konstrukcija 
paletnih vozičkov AMW 22/22p z 
vgrajeno tehtnico omogoča hitro in 
učinkovito delo ter vrhunsko 
stabilnost.

Paletni vozički s tehtnico – v osnovni 
izvedbi AMW 22 ali še nekoliko bolj 
profesionalni izvedbi AMW 22p – so 
primerni za najrazličnejše namene 
uporabe.

Najboljša razpoložljivost:
• AMW 22 se napaja iz štirih 1,5-V 

baterij AA in brez težav zmore 
okrog 1700 tehtanj.

• Po 3 minutah neuporabe pride do 
samodejnega izklopa.

• AMW 22p s priključnim svinčevim 
gelnim akumulatorskim modulom 
12 V/1,2 Ah, vključno s 
polnilnikom baterije, zmore do 60 
obratovalnih ur.

• Po 30 minutah neuporabe pride 
do samodejnega izklopa.

Svinčevi gelni akumulatorski modul:
• Prizanesljivo polnjenje za dolgo 

dobo uporabe.
• Kompenzacijsko in izravnalno 

polnjenje za razne stopnje 
napolnjenosti.

• Izboljšana tehnologija DC Bus za 
nemoteno komunikacijo med 
svinčevo gelno baterijo in 
polnilnikom.

Robustna konstrukcija:
• Preskušena konstrukcija vilic za 

odlično stabilnost.
• Stabilne vilice in zaobljene oblike.
• Zaščitena kolesca na konicah 

vilic.
• Kaljeno jeklo.

Boljša varnost:
• Dolžina sprednjega dela 373 mm 

omogoča varno in preprosto 
uporabo tudi v najožjem 
prostoru.

• Jasno vtisnjena oznaka za 
natančno in preprosto prečno 
zajemanje palet.

• Elektronika in zaslon sta zaščitena 
pred prahom in kapljicami vode 
po stopnji IP65.

Učinkovita manipulacija blaga:
• Hitri dvig 120 kg prihrani moč in 

čas, saj paleto s tal dvignete s samo 
tremi zamahi ročice.

• Krmilna ročica omogoča lahkotno 
krmiljenje levičarjem in 
desničarjem.

• Regulirano spuščanje s posebnim 
spustnim ventilom.

• S samo petimi zamahi je dosežena 
največja višina dviga.

Prilagodljiva tehtnica:
• Točno tehtanje do 2200 kg z 

merilnimi celicami v štirih končnih 
točkah vilic.

• Tehtanje v korakih po 1 kg in 
nastavitev funkcije tare sta mogoče 
znotraj celotnega razpona tehtanja.

• Pomnilnik seštevanja in števila 
tehtanj.

• AMW 22p: po nastavitvi funkcije 
tare samodejna prilagoditev 
prikazovalnika na manjšo maso.

• AMW 22p: opcijski natančnejši 
prikaz za več območij.

Opcijske posebne funkcije AMW 22p
• Kalibrirane izvedbe tržnega razreda 

III in potrdilo o justiranju za 
nekalibrirane sisteme.

• Dodaten baterijski modul za 
menjavo baterije.

• Vozna, parkirna in nožna zavora.
• Posebne mere vilic.



Pregled modelov
Pravi model za vaše potrebe:

Ime Nosilnost/obremenitev Delovna širina (paleta 800 x 1200 
vzdolžno)

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, d.o.o.
Korenova cesta 11, 1241 Kamnik
Telefon:
Centrala 01 561 04 80
Prodaja 01 561 04 85
Najem 01 561 04 90
Servis 01 561 04 95
Faks 01 562 17 79

info@jungheinrich.si  
www.jungheinrich.si

 

 

Certificirane so nemške proizvodne 
lokacije v Norderstedtu, Moosburgu in 

Landsbergu, ravno tako distribucijski 
center originalnih rezervnih delov v 

Kaltenkirchnu.

 

Viličarji in vozički podjetja Jungheinrich 
ustrezajo evropskim varnostnim 

predpisom.  
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