
Varmforzinket 
(galvaniseret) overflade

Robust og langtidsholdbar

Kort og manøvredygtig

Enestående betjeningselement

AM G20
Galvaniseret håndløftevogn (2.000 kg)

Vores håndløftevogn AM G20 er den perfekte løsning til uden-
dørs områder og fugtige omgivelser. I kraft af en korrosionsbe-
skyttelsesbelægning (zink) beskyttes håndløftevognens enkelte 

ståldele pålideligt mod korrosion. AM G20 anvendes især på 
engrosmarkeder og i frugtbedrifter.
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1) + 5 kg ved 680 mm mål o. gafler
2) Bredde 520 mm
3) findes også med 680 mm
4) 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: 04/2010
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1.1 Producent (kort)  Jungheinrich

1.2 Producentens typebetegnelse  AM G20

1.3 Drev  manuel

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

1.5 Løfteevne/last Q t 2

1.6 Lastens tyngdepunkt c mm 400 500 600

1.8 Lastafstand x mm 535 690 890

1.9 Akselafstand y mm 755 910 1.110
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2.1 Egenvægt  kg 511) 541) 611)

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

3.2 Dækstørrelse for  mm Ø 170x50

3.3 Dækstørrelse bag  mm Ø 82x964)

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 1.520

4.20 Længde inkl. gaffelbagside l2 mm 373

4.21 Samlet bredde b1/b2 mm 5203)

4.22 Gaffelmål s/e/l mm 53 / 150 / 795 53 / 150 / 950 53 / 150 / 1.150

4.25 Gaffelbredde udvendig b5 mm 5203)

4.32 Frihøjde midte akselafstand m2 mm 30

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

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

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



Udnyt fordelene

AM G20 - korrosionsbeskyttelse 
takket være galvanisering

Vedligeholdelsesfri hydraulik Afrundede gaffelspidser til en let 
indskubning i pallen

Galvaniseret overflade
Høj korrosionsbeskyttelse takket være 
den varmeforzinkede (galvaniserede) 
overflade.

Let at håndtere
Det letbevægelige betjeningshåndtag 
håndteres lige let af både højre- og ven-
strehåndede. Den særlige sænkeventil 
muliggør en ekstra blid og kontrolleret 
sænkning af lasten.

Kortere og mere smidig
Udbygningslængden på 373 mm mu-
liggør sikker og let brug selv på den 
trangeste plads.

Let og enkel
Det optimerede hydrauliksystem redu-
cerer den nødvendige pumpekraft. De 
lejrede hjul reducerer den nødvendige 
trækkraft.

Støjsvag og robust
De kromaterede bøsninger ved hjul og 
led sikrer rolige køreegenskaber og en 
særdeles lang levetid. Samlingerne skal 
ikke længere smøres, og dog kører AM 
G20 let og pålideligt.

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

Lang holdbarhed
Den bedste garanti for maksimal stabilitet 
og lang levetid:
• Stabile gafler.
• Strømlinede former.
• Svejset styrestangsophæng.
• Beskyttede indløbsruller.
• Hærdet stål.
• 2.000 kg løfteevne i basisversionen.

Tilbehør/specialudstyr
Med den lange række ekstra tilbehør kan 
AM G20 udstyres perfekt til en hvilken 
som helst anvendelse. Dertil hører f.eks. 
forskellige gaffellængder, forskellige mål 
over gaflerne, forskellige hjulkombinatio-
ner og bremsesystemer.
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Jungheinrich truck opfylder de 
europæiske sikkerhedskrav.

Vores fabrikker i Norderstedt, 
Moosburg og Landsberg 

er certificeret.


