
Støjsvag kørsel

Enestående betjeningselement

Kort og manøvredygtig

Robust og langtidsholdbar

AM 22
Håndløftevogn (2.200 kg)

Håndløftevognen AM 22 er den ideelle løsning ved alle manuel-
le transportopgaver over korte strækninger. Fordele:
• Betjeningselementet anvendes let og komfortabelt af såvel

højre- som venstrehåndede brugere. Komfortabel og sikker
manøvrering med en hånd på betjeningshåndtaget mulig
uden problemer.

• Hurtigløft, der fås som tilvalg, sørger for at pallen (op til 120
kg) er fri af gulvet med kun 3 pump.

• Maksimal manøvredygtighed også på minimal plads med
reduceret udbygningslængde.

De kromaterede bøsninger på hjul og led gør det let at trække 
og skubbe. Den særligt støjsvage kørsel og den vedligeholdel-
sesfrie brug overbeviser fuldstændigt.
Optimal brug på de mest forskellige gulve takket være forskelli-
ge rullebelægninger.
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1) + 5 kg ved 680 mm mål o. gafler
2) Bredde 520 mm
3) findes med andre gaffellængder
4) findes også med 680 mm
5) Ø 82x62 mm tandemdæk

Dette typeblad iht. VDI-retningslinje 2198 nævner kun standardudstyrets tekniske værdier. Andre hjul, andre master, ekstraanordninger osv. kan resultere i andre værdier.

Tekniske data iht. VDI 2198

Dato: 01/2009
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1.1 Producent (kort)  Jungheinrich

1.2 Producentens typebetegnelse  AM 22

1.3 Drev  manuel

1.4 Betjening: manuel, gående, stående, siddende, plukketruck  manuel

1.5 Løfteevne/last Q t 2,2

1.6 Lastens tyngdepunkt c mm 400 500 534 600 610

1.8 Lastafstand x mm 535 690 794 890 947

1.9 Akselafstand y mm 755 910 1.014 1.110 1.167
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2.1 Egenvægt  kg 511) 541) 561) 581) 591)

2.3 Akselbelastning uden last for/bag  kg 38 / 202)
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3.1 Dæk  C,V,N C,V,N, C,V,N C,V,N C,V,N

3.2 Dækstørrelse for  mm Ø 170x50

3.3 Dækstørrelse bag  mm Ø 82x965)

3.5 Hjul, antal for/bag (× = drevet)  2/2 eller 2/4

3.6 Sporbredde, for b10 mm 109

3.7 Sporbredde, bag b11 mm 370
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4.4 Løftehøjde h3 mm 122

4.9 Styrestangens højde i kørepositionen min/maks h14 mm 1.234

4.14 Standhøjde, hævet h12 mm 205

4.15 Højde sænket h13 mm 83

4.19 Samlet længde l1 mm 1.165 1.320 1.424 1.520 1.577

4.20 Længde inkl. gaffelbagside l2 mm 373

4.21 Samlet bredde b1/b2 mm 5204)

4.22 Gaffelmål s/e/l mm
53 / 150 / 

7953)

53 / 150 / 
9503)

53 / 150 / 
1.0543)

53 / 150 / 
1.1503)

53 / 150 / 
1.2073)

4.25 Gaffelbredde udvendig b5 mm 5204)

4.32 Frihøjde midte akselafstand m2 mm 30

4.33 Arbejdsgangbredde ved palle 1000 x 1200 på tværs Ast mm 1.584 1.584 1.638 1.734 1.791

4.34 Arbejdsgangbredde ved palle 800 x 1200 på langs Ast mm 1.784 1.784 1.784 1.784 1.791

4.35 Venderadius Wa mm 919 1.074 1.178 1.274 1.331
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a 5.3 Sænkehastighed med/uden last  m/s 0,09 / 0,02



Udnyt fordelene

Ergonomisk betjeningselement Vedligeholdelsesfri hydraulik Konstant smurte forbindelser sikrer 
vedligeholdelsesfri brug

Afrundede gaffelspidser til en let 
indskubning i pallen

Let at håndtere
Et betjeningselement, der er lige let at 
betjene for venstre- som højrehånde-
de. Særligt præcis og doseret sænkning 
takket være den særlige sænkeventil. Løft 
af europaller fra gulvet med blot 3 pump 
ved hjælp af det valgfrie hurtigløft (op til 
120 kg). Opnå den maksimale løftehøjde 
efter blot 5 pump.

Kortere og mere smidig
Sikker og let anvendelse, også hvor 
pladsen er trang, takket være udbyg-
ningslængden på kun 373 mm.

Let og enkel
Det optimerede hydrauliksystem redu-
cerer den nødvendige pumpekraft. Den 
nødvendige trækkraft reduceres ved 
hjælp af de lejrede hjul.

Støjsvag og robust
Rolige køreegenskaber og en særligt 
lang levetid takket være de kromaterede 
bøsninger på hjul og led. Rigtig gode 
køreegenskaber, også uden smøring af 
forbindelserne.

Tydelig og sikker
Ved optaget på tværs viser den prægede 
markering præcist, hvor pallen sidder 
sikkert.

Lang holdbarhed
Stabile gafler. Strømlinede former. Svejset 
styrestangsophæng. Beskyttede indløbs-
ruller. Hårdt stål. Garanti for maksimal 
stabilitet og lang levetid. 2200 kg løfteev-
ne i basisversionen taler for sig selv!

Tilbehør/specialudstyr
Med den lange række ekstra tilbehør 
kan AM 22 udstyres perfekt til en hvilken 
som helst anvendelse. Dertil hører f. eks. 
forskellige gaffellængder, forskellige mål 
over gaflerne, forskellige bremsesyste-
mer eller speciallakeringer. Derudover 
leveres specialudstyr som udstyr i rustfrit 
stål eller forzinkede køretøjsvarianter.
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Jungheinrich truck opfylder de 
europæiske sikkerhedskrav.

Vores fabrikker i Norderstedt, 
Moosburg og Landsberg 

er certificeret.


