
Ideel til kvarte, halve 
og specialpaller

Målet over gaflerne kan 
indstilles manuelt

Særligt støjsvag kørsel

Robust og langtidsholdbar

Hurtigløft som standard

AM V05
Håndløftevogn til displaypaller (500 kg)

AM V05 er den optimale løsning, når der skal aftages kvarte eller 
halve europaller. Særligt der, hvor man ofte håndterer display-
paller, som for eksempel i butikker, er den en velkommen hjælp.

Gaflerne, som kan indstilles manuelt fra 140 til 585 mm, gør det 
muligt at transportere selv små specialpaller.

Uanset, hvad du transporterer med AM V05: Fordelene ved 
den komfortable betjening, robustheden og stabiliteten, som 
kendes fra vores "klassiske" håndløftevogn, findes også her i 
fuldt omfang. Naturligvis også ved håndtering af europaller i 
standardudgaven.
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1) Kan indstilles manuelt 140-585 mm

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: 08/2006
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1.1 Producent (kort)  Jungheinrich

1.2 Producentens typebetegnelse  AM V05

1.3 Drev  manuel

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

1.5 Løfteevne/last Q t 0,5

1.6 Lastens tyngdepunkt c mm 400

1.8 Lastafstand x mm 820

1.9 Akselafstand y mm 1.120

V
æ

g
t 2.1 Egenvægt  kg 155

2.2 Akselbelastning med last for/bag  kg 320 / 325

2.3 Akselbelastning uden last for/bag  kg 101 / 54
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3.1 Dæk  N,C

3.2 Dækstørrelse for  mm Ø 180 x 50

3.3 Dækstørrelse bag  mm Ø 82 x 40

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

3.6 Sporbredde, for b10 mm 122

3.7 Sporbredde, bag b11 mm 700

B
as

is
m

ål

4.4 Løftehøjde h3 mm 390

4.9 Styrestangens højde i kørepositionen min/maks h14 mm 1.210

4.15 Højde sænket h13 mm 85

4.19 Samlet længde l1 mm 1.405

4.20 Længde inkl. gaffelbagside l2 mm 450

4.21 Samlet bredde b1/b2 mm 760

4.22 Gaffelmål s/e/l mm 50 / 50 / 955

4.25 Gaffelbredde udvendig b5 mm 1401)

4.26 Bredde mellem støttehjul/læsseflader b4 mm 640

4.32 Frihøjde midte akselafstand m2 mm 30

4.33 Arbejdsgangbredde ved palle 1000 x 1200 på tværs Ast mm 1.805

4.34 Arbejdsgangbredde ved palle 800 x 1200 på langs Ast mm 2.005

4.35 Venderadius Wa mm 1.425

Yd
el

se
s-

d
at

a 5.3 Sænkehastighed med/uden last  m/s 0,09 / 0,05



Udnyt fordelene

Aftagning af en halv palle fra en 
standard-europalle

Ergonomisk betjeningselement Optag af en standard-europalle

Overbevisende alsidig
Af- og pålæsning af små lastbærende 
medier på en europalle kan ikke lade sig 
gøre med en standard-håndløftevogn. 
Her er AM V05 løsningen. Med gaflerne, 
som kan indstilles individuelt fra 140 til 
585 mm, kan man også løfte og trans-

portere lastbærende medier med mål, 
som ikke er standard. Selvfølgelig kan AM 
V05 også håndtere standard-europaller.

Let at håndtere
Det letbevægelige betjeningshåndtag 
håndteres lige let af både højre- og 

venstrehåndede. Med den særlige sæn-
keventil kan lasten sættes meget præcist 
og forsigtigt ned. Hurtigløft som standard 
sikrer, at paller løftes fri af gulvet med få 
pumpebevægelser.
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Jungheinrich truck opfylder de 
europæiske sikkerhedskrav.

Vores fabrikker i Norderstedt, 
Moosburg og Landsberg 

er certificeret.


