
Ideal para o manuseio de 
quartos de palete/meio-paletes 
e paletes especiais

Medida ajustada 
manualmente através dos 
garfos (140–585 mm)

Funcionamento 
especialmente silencioso

Robusta e durável

Elevação rápida de 
série (até 120 kg)

AM V05
Transpalete manual (500 kg)

A AM V05 é a solução ideal para a retirada de paletes Euro 
fracionados ou divididos. Esta transpaleteira é um verdadeiro 
auxílio onde há necessidade de movimentar paletes de exibição, 
como em áreas de vendas.
O ajuste dos garfos na faixa entre 140-585 mm permite o trans-

porte de pequenos paletes especiais. 
Independente do que você transportar com a AM V05: benefi-
cie-se por completo das vantagens da facilidade de operação, 
robustez e confiabilidade da "clássica" transpaleteira manual da 
Jungheinrich. Mesmo com paletes padrão.
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1) Ajustável manualmente 140-585 mm

Esta ficha técnica, conforme diretriz VDI 2198, menciona apenas os valores técnicos do veículo padrão. Pneus diferentes, outros tipos de mastro, acessórios adicionais, etc. 
podem fornecer outros valores.

Dados técnicos de acordo c/ VDI 2198

Versão: 08/2006
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1.1 Fabricante (abreviação)  Jungheinrich

1.2 Denominação do modelo pelo fabricante  AM V05

1.3 Tipo de tração (motor)  manual

1.4 Tipo de operação  mão

1.5 Capacidade de carga Q t 0,5

1.6 Distância do centro da carga c mm 400

1.8 Distância entre o eixo de direção e a carga x mm 820

1.9 Distância entre eixos y mm 1.120

P
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o 2.1 Peso do equipamento  kg 155

2.2 Peso por eixo com carga frente/trás  kg 320 / 325

2.3 Peso por eixo sem carga frente/trás  kg 101 / 54
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3.1 Tipo de pneu  N,C

3.2 Dimensão do pneu, dianteiro  mm Ø 180 x 50

3.3 Dimensão do pneu, traseiro  mm Ø 82 x 40

3.5 Rodas, quantidade frente/trás (x = rodas de tração)  2/2

3.6 Distância entre rodas, frente b10 mm 122

3.7 Distância entre rodas, trás b11 mm 700
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4.4 Elevação h3 mm 390

4.9 Altura do timão em posição de operação mín./máx. h14 mm 1.210

4.15 Altura dos garfos, baixados h13 mm 85

4.19 Comprimento total l1 mm 1.405

4.20 Comprimento até à face dos garfos (incl. espessura do garfo) l2 mm 450

4.21 Largura total b1/b2 mm 760

4.22 Dimensões do garfo s/e/l mm 50 / 50 / 955

4.25 Largura sobre o garfo b5 mm 1401)

4.26 Distância entre braços das rodas/superficie de carga b4 mm 640

4.32 Altura livre do solo, centro dos eixos m2 mm 30

4.33
Largura do corredor de trabalho c/ paletes de 1000 x 1200 
transversal

Ast mm 1.805

4.34
Largura do corredor de trabalho c/ paletes de 800 x 1200 
longitudinal

Ast mm 2.005

4.35 Raio de giro Wa mm 1.425
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5.3 Velocidade de descida com/sem carga  m/s 0,09 / 0,05



Aproveite as vantagens

Retirada de meio palete de um 
europalete padrão

Elemento de comando ergonô-
mico

Suporte de um europalete padrão

Variedade que convence
O carregamento e descarregamento de 
pequenos suportes de carga sobre um 
palete com uma transpaleteira manual 
não é possível. A solução é a AM V05. 

Com seus garfos individualmente ajustá-
veis entre 140 até 585 mm, os suportes 
de cargas não padronizados também po-
dem ser manuseados e transportados. E 
isso naturalmente inclui o palete padrão.

Simples no manuseio
O comando é suave e apropriado para 
destros e canhotos. A válvula especial 
de abaixamento proporciona a descida 
suave e controlado das cargas.
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Jungheinrich Lift Truck Ltda.

Rod. Vice Prefeito Hermenegildo Tonolli, 2535
Galpão 2
CEP 13295-000
Itupeva – SP
Tel. +55 11 3511-6295

contato@jungheinrich.com.br
www.jungheinrich.com.br

Os veículos industriais 
Jungheinrich cumprem 

os requisitos de 
segurança europeus.

Certificados para as fábricas 
de Nordestedt, Moosburg e 

Landsberg, na Alemanha.


