
Ročni paletni viličar
AM 30
Dvižna višina: 120 mm / Nosilnost: 3000 kg



Robusten paletni voziček
za prevažanje težkega tovora.
S hitrim dvigom za preprosto in varno manipuliranje blaga.

Robustni in zelo okretni paletni vozički AM 30 so prava izbira za prevažanje težkega tovora na kratkih razdaljah. Delujejo zelo 
tiho, zaradi kompaktne oblike in zelo majhnega obračalnega kroga pa so zelo okretni.Kromane kolesne puše in zglobi 
omogočajo lahkotno vlečenje in potiskanje paletnega vozička. Glava ročice se lahko udobno in intuitivno upravlja z levo ali 
desno roko za ergonomsko in varno delo v podjetju.Zaradi kaljenega jekla in stabilnih vilic so vozički AM 30 kos tudi zelo 
težkemu tovoru. Ti paletni vozički so zanesljivi pomočniki v skladišču in na tovornem vozilu tudi zaradi posebej ojačanega 
okvirja. Za prevažanje blaga z izrednim težiščem so na voljo razne dolžine vilic – izberite jih skladno s potrebami.

 

Pregled vseh prednosti

• Robustna konstrukcija z vrhunsko črpalno hidravliko

• Okreten hitri dvig za tovor do 120 kg.

• Ergonomska ročica za upravljanje z levo ali desno roko.

• Prilagodljiv zasuk za 105° zagotavlja okretnost.

• Brez vzdrževanja, saj so spoji trajno namazani.

Pečat kakovosti znamke Jungheinrich.

Znamka Jungheinrich je že desetletja sinonim za zanesljivost, 
kakovostne stroje in celovito ponudbo storitev, na katere se 
lahko vedno zanesete. Pri Jungheinrichu je kakovost na 
prvem mestu: od preprostega paletnega vozička do 
popolnoma avtomatiziranega logističnega sistema.



Ročni paletni voziček znamke 
Jungheinrich,
ki se vedno obnese.

Učinkovitost Varnost Individualnost
Maksimalna zmogljivost z 
najučinkovitejšimi 
regalnimi vozili.

Najboljše razmere za varno 
delo.

Vozilo, ki se prilagodi vašim 
potrebam.

S serijskim hitrim dvigom lahko blago 
še učinkoviteje premikate. Poseben 
spustni ventil pa pri tem zagotavlja 
natančno pozicioniranje blaga.

Zelo robustna konstrukcija omogoča 
neovirano, vsakodnevno prevažanje 
težkega tovora. Poudarek je seveda 
na okretnosti in varnosti.

Lahko jo opremljeno s posebno 
opremo ali je brez nje – zelo dobro 
delovanje in dolga uporabna doba brez 
vzdrževanja se vedno znova izkažeta.

Učinkovita manipulacija blaga.
• Serijski hitri dvig (120 kg) 

zagotavlja dvig evropalet s samo 
tremi zamahi ročice.

• S samo petimi zamahi je 
dosežena največja višina dviga.

• S posebnim spustnim ventilom je 
mogoče natančno in 
nadzorovano spuščati tovor.

• Izboljšan hidravlični sistem 
zmanjša moč, potrebno za dvig 
vilic.

• Kolesa z ležajnimi pušami 
zmanjšajo potrebno vlečno silo.

• Krmilna ročica omogoča 
lahkotno krmiljenje levičarjem in 
tudi desničarjem.

Varen in robusten.
• Posebej ojačan okvir za 

prevažanje zelo težkega tovora.
• Varno prevažanje tovora z 

izrednim težiščem na vilic s 
spremenljivo dolžino.

• Odlično manevriranje tudi po 
ozkih hodnikih ali na tovornem 
vozilu.

Maksimalna stabilnost in trpežnost.
• Stabilne vilice in zaobljene oblike.
• Privarjeno držalo ročice.
• Zaščitena kolesca na konicah 

vilic.
• Kaljeno jeklo.

Tiho delovanje.
• Zelo tih in trpežen zaradi zglobov in 

koles s kromanimi ležajnimi pušami.
• Viličar zelo dobro teče, tudi brez 

mazanja stikov.



Pregled modelov
Pravi model za vaše potrebe:

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

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, 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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