
Ročni paletni viličar
AMX I15 / I15 e / I15 p / I15 ep
Dvižna višina: 710 mm / Nosilnost: 1500 kg



Vsestranski škarjasti paletni 
voziček
iz nerjavnega jekla.
Odporen proti rjavenju in kislinam, zato je primeren za uporabo v okolju z 
najstrožjimi higienskimi standardi.

Vsestranska škarjasta paletna vozička AMX I15/I15e iz nerjavnega jekla sta popolna pomočnika za uporabo v agresivnem 
okolju, v katerih veljajo najstrožji higienski standardi. Zaradi nerjavnega jekla sta vozička zelo dobro odporna proti vlagi, 
kislinam in soli, zato sta primerna zlasti za živilsko, farmacevtsko in kemično panogo. Pri oblikovni zasnovi smo bili posebej 
pozorni na možnost hitrega in temeljitega čiščenja, zato ni težko dostopnih votlih prostorov ali niš. Dodatna živilska varnost 
zagotavlja uporabo maziv, primerih za uporabo v živilski panogi. Zaprte konice vilic ščitijo pred brizganjem umazanije s 
koles. Seveda sta tudi ta paletna vozička s škarjastim dvigom vsestransko uporabna kot ročni paletni voziček, dvižna miza, 
pomožna miza ali delovni pult.

 

Pregled vseh prednosti

• Popolna odpornost proti rjavenju, soli in kislinam.

• Na voljo z ročnim ali električnim hidravličnim sistemom.

• Zaščitena hidravlika preprečuje vdor vode.

• Konstrukcija, ki olajša čiščenje.

• Maziva, primerna za živilsko panogo (razreda H1 in H2).

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.

Hitra in učinkovita manipulacija blaga 
je v ospredju: s hitrim dvigom, ročno 
hidravliko ali vgrajenim polnilnikom v 
električni različici.

Posebne razmere uporabe zahtevajo 
posebno varnost, in to zagotavljajo 
kakovosti materiali ter optimizirana 
hidravlika.

Paletni vozički iz nerjavnega jekla so z 
lahkoto kos posebnim varnostnim in 
higienskim standardom, zlasti pri 
vsakodnevni uporabi v ekstremnih 
razmerah.

Učinkovita manipulacija blaga.
• Krmilna ročica omogoča 

lahkotno krmiljenje levičarjem in 
tudi desničarjem.

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

• Z opcijskim hitrim dvigom (120 
kg) lahko evropalete dvignete že s 
tremi zamahi ročice.

• S samo petimi zamahi je 
dosežena največja višina dviga.

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

• Kolesa z ležajnimi pušami 
zmanjšajo potrebno vlečno silo.

Baterija in vgrajeni polnilnik (AMX 
I15e).
• Vgrajen je elektronski polnilni 

izravnalec.
• Polnjenje je mogoče na vsaki 

230-voltni vtičnici.
• Baterija s kapaciteto 65 Ah ne 

potrebuje vzdrževanja.

Zaščita pred rjavenjem.
• Šasija iz nerjavnega jekla je 

odporna proti kislinam.
• Galvanizirana površina ščiti pred 

vdorom vlage.

Varen in okreten.
• Dolžina sprednjega dela 340 mm 

omogoča varno in preprosto 
uporabo tudi v najožjem 
prostoru.

• Dodatna oporne noge za 
zanesljivo zaščito do dvižne višine 
800 mm.

• Tandemska kolesa (serijsko) 
zagotavljajo boljšo stabilnost in 
ne uničujejo tal.

• Preprosto uvlečenje in izvlečenje 
vilic po drsnikih na konicah vilic.

• Agregat črpalke ima vgrajen 
rezervoar in spustni ventil za 
natančno spuščanje z ročico.

• Varnostni ventil zaščiti hidravlični 
sistem pred preobremenitvijo.

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

vilic.
• Kaljeno jeklo.

Popolna higiena.
• Robustna in toga konstrukcija z 

zaprtimi konicami vilic zagotavlja, 
da med vožnjo umazanija s kolesc 
vilic ne prši na tovor.

• Prosto dostopne ali popolnoma 
zaprte votle vilice omogočajo 
učinkovito čiščenje, saj ni kotičkov, 
v katere bi se lahko nabrala 
umazanija.

• Mazalke na vseh gibljivih delih.
• Mazivo je primerno za živilsko 

industrijo (razreda H1 in H2).

Oprema po meri.
• Dviganje in spuščanje: ročni ali 

električni hidravlični sistem z 1,2- 
kilovatnim dvižnim motorjem.

• Poliuretanska kolesa za udobno in 
tiho delovanje.

• Najlonska kolesa za robustnost in 
dobro odpornost proti kemikalijam.



Pregled modelov
Pravi model za vaše potrebe:

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

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, 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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