
Ручний гідравлічний візок з 
гальванічним покриттям
AM G20
Висота підйому: 122 мм / Вантажопідйомність: 2000 кг



Ручний гідравлічний візок з
максимальним захистом від корозії.
Ідеальне рішення для використання за межами складу та в умовах вологого 
середовища.

Надзвичайно компактні та міцні ручні гідравлічні візки AM G20 завдяки оцинкованій гарячим способом поверхні 
придатні до використання, зокрема, за межами складу та в умовах вологого середовища, наприклад на оптових 
продовольчих ринках та плодоовочевих підприємствах. Спеціальне покриття особливо надійно захищає AM G20 
від шкідливого впливу вологи. У поєднанні з конструкцією з загартованої сталі та міцним зварним руків'ям це є 
гарантією високого рівня довговічності. Завдяки оптимізованій гідравліці та використанню коліс зі втулками 
можна переміщувати товари зі значно меншими зусиллями. Цьому сприяють також скруглені кінці вил та 
захищені ролики для заїзду під піддони, які додатково полегшують захоплення піддонів.Незважаючи на 
надзвичайно міцну конструкцію AM G20 залишаються маневреними та спритними. Дуже малі розміри передньої 
частини та (як опція) вили зменшеної довжини роблять цей ручний гідравлічний ідеальний помічником у роботі 
в вузьких приміщеннях. Завантажування та розвантажування автомобілів також не є проблемою.

 

Всі переваги одним поглядом

• Захист від корозії завдяки гальванізованій поверхні
• Оптимізована гідравліка для роботи з меншими зусиллями
• Відсутність потреби в технічному обслуговуванні завдяки змащенню з'єднань 

мастилом тривалої дії
• Скруглені кінці вил та захищені ролики для заїзду під піддони
• Велика маневреність завдяки короткій передній частині та малій довжині вил

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.

Завдяки оптимованій конструкції 
елементу керування - однаково 
зручній для правші та шульги - та 
оптимованій системі гідравліки 
вже ніщо не стоїть на заваді 
ефективному перевалюванню 
вантажів.

Зносостійкі матеріали, солідна 
конструкція та надзвичайний 
захист від корозії роблять AM G20 
Вашим надійним та безпечним 
помічником.

Вили різної довжини, різні 
системами гальмування та 
різноманітні комбінації коліс - 
завдяки цьому Ваша техніка може 
адаптуватися до 
найрізноманітніших варіантів 
застосування.

Ефективне маніпулювання
• Елемент керування з легким 

ходом однаково підходить для 
використання лівою та правою 
рукою.

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

• Підйом європалет без контакту 
з підлогою лише за 3 рухи 
качання завдяки доступній в 
якості опції функції швидкого 
підйому (до 120 кг).

• Досягнення максимальної 
висоти підйому лише за 5 рухів 
качання.

• Поліпшена гідравлічна 
система зменшує зусилля, 
необхідне для качання.

• Завдяки використанню коліс зі 
втулками потрібно менше 
тягове зусилля.

Відмінний захист від корозії
• Захист від потрапляння вологи 

завдяки покриттю поверхні 
методом гарячого цинкування 
(гальванізації).

Безпечний та маневрений
• Безпечне та легке 

використання навіть у 
максимально обмеженому 
просторі завдяки довжині 
передньої частини лише 373 
мм.

• Чітке витиснене маркування 
відображує точну, безпечну 
фіксацію піддону при 
поперечному зачепленні.

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.

Індивідуальна комплектація
• Великий вибір вил різної 

довжини та з різними 
відстанями між зовнішніми 
краями вил.

• Різні гальмівні системи або 
спеціальні лакофарбові 
покриття.

• Різні комбінації коліс та 
гальмівних систем.



Огляд
Слушне рішення для вашої області використання:

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

AM G20, 520x1150, N-GN, SH 2000 кг 1784 мм

AM G20, 520x1150, N-BN, SH 2000 кг

AM G20, 520x1150, V-BV, SH 2000 кг 1784 мм

AM G20, 520x950, N-GN, SH 2000 кг 1784 мм

AM G20, 520x795, N-GN, SH 2000 кг 1784 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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