
Ручні гідравлічні візки
AM V05
Висота підйому: 390 мм / Вантажопідйомність: 500 кг



Ручні гідравлічні візки у 
ширококолійному виконанні
для роботи з презентаційними 
палетами.
Надійне маніпулювання четвертними, половинними та спеціальними палетами.

Маневрені та пристосовані до різних вимог ручні гідравлічні візки AM V05 є ідеальним рішенням для виконання 
будь-яких завдань, пов'язаних з переміщенням четвертних, половинних та спеціальних палет. Для перевезення 
палет з дисплеями у торгових залах, наприклад, ширину вил можна вручну адаптувати до ширини спеціального 
піддона у діапазоні від 140 до 585 мм. До того ж, AM V05 характеризуються особливо низьким рівнем шуму під час 
ходу, що дозволяє їх використовувати у торгових залах, де присутні клієнти.Завдяки ергономічній конструкції 
руків'я, яка дозволяє роботу будь-якою рукою, створюються умови для праці без утоми, та надається особлива 
маневреність цим ручним гідравлічним візкам. За допомогою функції швидкого підйому та оптимальній 
конструкції клапана опускання товари переміщуються швидко, безпечно та ефективно. До речі, це стосується і 
стандартних європалет.Звісно, і при виборі  AM V05 Вашу вигоду також становлять надзвичайно довговічна 
конструкція з загартованої сталі, оснащена колесами зі втулками, зварний держак вил та з'єднання, які не 
потребують особливого технічного догляду.

 

Всі переваги одним поглядом

• Можливість ручного регулювання ширини між вилами (140-585 мм)

• Особливо низький рівень шуму під час ходу для використання у торгових 
залах

• Швидкий підйом вантажів до 120 кг з економією зусиль та часу
• Точна гідравлічна система насосу та спеціальний клапан опускання
• Ергономічне руків'я для роботи як правою, так і лівою рукою

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.

Правші та шульги отримують 
однакову вигоду від 
оптимізованого елемента 
керування та зменшення 
необхідного тягового зусилля 
завдяки використанню коліс зі 
втулками.

За допомогою цього надзвичайно 
витривалого ручного 
гідравлічного візка можна 
безпечно перевозити 
демонстраційні палети. 
Конструкція, що не піддається 
зношуванню, уможливлює 
щоденне безпечне використання.

Цей гідравлічний візок ідеально 
пристосовується до палет, які Вам 
потрібно перевозити, чи то будуть 
спеціальні палети, чи звичайні 
європалети.

Ефективне маніпулювання
• Серійно встановлена функція 

швидкого підйому (до 120 кг) 
для підйому четвертних, 
половинних та спеціальних 
палет без контакту з підлогою 
лише за кілька рухів качання.

• Досягнення максимальної 
висоти підйому 390 мм лише 
за 5 ходів поршня.

• 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 зносостійкий
• Безпечне перевезення палет 

та демонстаційних піддонів.
• Одинарні ролики вил зі 

зносостійкого нейлону, який 
забезпечує легкість ходу.

• Порошкове фарбування для 
захисту сталевої конструкції від 
корозії.

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

Плавний хід та міцність
• Міцне кермо з масивної гуми 

для надзвичайно тихого ходу.

Гідравлічний візок у 
ширококолійному виконанні
• Вила з можливістю 

індивідуального регулювання 
від 140 до 585 мм для 
зачеплення та перевезення 
нестандартних носіїв вантажу.

• Завантаження та розвантаження 
невеликих носіїв вантажу на 
європалеті є також можливим.



Огляд
Слушне рішення для вашої області використання:

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

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