
Ручні гідравлічні візки
AM 30
Висота підйому: 120 мм / Вантажопідйомність: 3000 кг



Міцний ручний гідравлічний візок
для важких вантажів.
Простий та надійний у роботі завдяки функції швидкого підйому.

Міцні та особливо маневрені ручні гідравлічні візки  AM 30 є ідеальним вибором для перевезення важких 
вантажів на короткі відстані. При всьому цьому вони мають приголомшливо тихий хід та велику маневреність. Це 
досягається завдяки їхній компактній конструкції та надзвичайно великій повороткості.Хромовані колісні втулки 
та шарніри забезпечують можливість тягнення та просування гідравлічного візка без великих зусиль. Руків’ям 
зручно керувати як лівою, так і правою рукою, інтуїтивно зрозуміле керування забезпечує ергономічні та безпечні 
умови праці на Вашому підприємстві.Завдяки використанню загартованої сталі та міцних вил  AM 30 також без 
жодних проблем переміщують і надзвичайно важкі вантажі. Спеціально посилена рама також є елементом, який 
робить цей гідравлічний візок надійним супровідником у складі та вантажівці. Для перевезення товарів з 
незвичайними центрами ваги доступні вила різних розмірів - максимальна адаптація до Ваших вимог.

 

Всі переваги одним поглядом

• Міцна конструкція завдяки високоякісній гідравлічній системі накачування
• Швидкий підйом вантажів до 120 кг з економією часу
• Ергономічне руків'я для роботи як правою, так і лівою рукою
• Гнучкий поворот керма до 105° для підвищеної маневреності
• Відсутність потреби в технічному обслуговуванні завдяки змащенню з'єднань 

мастилом тривалої дії

Перевірена якість Jungheinrich

Вже декілька десятиріч марка Jungheinrich асоціюється з 
найвищою надійністю, високою якістю машин та 
комплексним сервісом, на який Ви завжди можете 
покластися. Від простих ручних гідравлічних візків до 
повністю автоматизованих логістичних систем - 
Jungheinrich завжди робить ставку на максимальний 
рівень якості.



Ваш ручний гідравлічний візок 
Jungheinrich
для максимальної вигоди клієнта.

Ефективність Безпека Індивідуальний 
підхід

Максимальна 
продуктивність з найбільш 
ефективною технікою.

Найкращі умови для 
безпечної праці.

Машина - настільки 
індивідуальна, як і Ваш 
бізнес.

Тепер завдяки серійній функції 
швидкого підйому товари можна 
переміщувати з іще більшою 
ефективністю. Завдяки 
спеціальному клапану опускання 
забезпечується точне поміщення 
Ваших товарів.

Завдяки надзвичайно міцній 
конструкції щоденне перевезення 
важких вантажів є можливим без 
жодних перешкод. При цьому 
особлива увага приділяється 
маневреності на безпеці.

У спецкомплектації чи без неї - 
відмінні ходові якості та довгий 
термін експлуатації без 
необхідності технічного 
обслуговування є переконливим 
фактором у будь-якій ситуації

Ефективне маніпулювання
• Серійно встановлена функція 

швидкого підйому (до 120 кг) 
для підйому європалет без 
контакту з підлогою лише за 3 
рухи качання.

• Досягнення максимальної 
висоти підйому лише за 5 рухів 
качання.

• Надзвичайно плавне та точне 
дозоване опускання вантажу 
завдяки спеціальному клапану 
опускання.

• Поліпшена гідравлічна 
система зменшує зусилля, 
необхідне для качання.

• Завдяки використанню коліс зі 
втулками потрібно менше 
тягове зусилля.

• Елемент керування з легким 
ходом однаково підходить для 
використання лівою та правою 
рукою.

Безпечний та міцний
• Посилена рама спеціально для 

перевезення особливо важких 
вантажів.

• Безпечне перевезення 
вантажів з незвичайними 
центрами ваги завдяки 
асортименту вил різних 
розмірів.

• Легка маневреність навіть у 
вузьких проходах або на 
вантажівці.

Максимальна стабільність та 
довговічність
• Міцні вила та тонкі форми.
• Зварна конструкція руків'я.
• Захищені ходові ролики.
• Загартована сталь.

Плавність ходу
• Надзвичайно плавний хід та 

висока довговічність завдяки 
хромованим втулкам коліс та 
шарнірам.

• Відмінні ходові якості навіть без 
змащування з'єднань.



Огляд
Слушне рішення для вашої області використання:

Прізвище Вантажопідйомність/навантаження Ширина робочого проходу (палета 
800x1200 уздовж)

AM 30, 550x1220, V-BV, SH 3000 кг 1803 мм

AM 30, 550x1600, V-BV, SH 3000 кг

AM 30, 550x1800, V-BV, SH 3000 кг

AM 30, 550x2100, V-BV, SH 3000 кг 2683 мм

ТОВ "Юнгхайнріх Ліфт Трак"
вул. Качалова, 5-Г 
03126, Київ, Україна 
тел. 044 583 1 583 
факс 044 583 1 584

info@jungheinrich.ua  
www.jungheinrich.ua

 

 

Німецькі виробничі потужності в 
Нордерштедті, Моосбурзі та 

Ландсберзі сертифіковані, так само як 
і наш центр оригінальних запчастин 

у Кальтенкірхені.

 

Підлогові підйомно-транспортні 
засоби Jungheinrich відповідають 
європейським вимогам безпеки.  
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