
Точна технологія 
зважування для складів, 
виробництва та доставки

Зважувальний пристрій 
з 4-ма елементами 
для професійного 
вимірювання ваги

Широке розмаїття варіантів 
для робіт з будь-якою вагою.

Зручний елемент управління 
як правою так і лівою руками.

AMW 22/22p
Ручний гідравлічний візок зі зважувальним пристроєм (2.200 кг)

Гідравлічні візки AMW 22 і AMW 22p — це мобільні ваги для 
складів, промислового виробництва і транспортування. 
Скрізь, де потрібно зважувати та транспортувати товари, ці 
гідравлічні візки, що працюють за принципом «Ваги до това-
ру» є ідеальним рішенням.
Наприклад, візок AMW 22 у базовому виконанні підходить для 
будь-якої області застосування, забезпечуючи ефективне і 
точне зважування завдяки технології чотирьох зважувальних 
датчиків. Крок індикації 1 кг та максимальне відхилення від 
діапазону вимірювання 0,1% забезпечують оптимальне вимі-

рювання для більшості випадків використання.
AMW 22p ще більш професійний. Цей гідравлічний візок із 
зважувальним пристроєм завдяки великій кількості функ-
цій забезпечує оптимальну адаптацію до будь-яких умов 
експлуатації. Зручний багатодіапазонний індикатор, найви-
ща точність (не менше 99,9% від виміряного значення ваги), 
численні додаткові можливості й продуманий модуль заміни 
акумуляторної батареї роблять AMW 22p пристроєм найви-
щого класу.



AMW 22/22p

AMW 22 AMW 22p



1) AMW 22p
2) Ø 82x62 для подвійних коліс

У цьому технічному паспорті, відповідно до директиви VDI 2198, наведено технічні характеристики пристрою  у базовому виконанні. У разі використання інших шин, під-
йомних мачт, додаткового оснащення тощо значення можуть відрізнятися.

Технічні характеристики згідно з VDI 2198
Станом на: 11/2012
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1.1 Виробник (скорочена назва )  Jungheinrich

1.2 Позначення виробника  AMW 22 AMW 22p

1.3 Привод  Гідравлічний

1.4
Ручне управління, повідкове, стоячи, сидячи, комплекту-
вальник

 Ручне управління

1.5 Вантажопідйомність/номінальне навантаження Q t 2,2

1.6 Відстань до центру ваги c мм 600

1.8 Відстань до вантажу x мм 890

1.9 Відстань між осями коліс (колісна база) y мм 1.110
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а 2.1 Власна вага  кг 99 102

2.2 Навантаження на передню/задню вісь, з вантажем  кг 578 / 1.7211)

2.3 Навантаження на передню/задню вісь, без вантажу  кг 61 / 38
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3.1 Шини  C,V

3.2 Розмір шин, спереду  мм Ø 170x50

3.3 Розмір шин, ззаду  мм Ø 82x962)

3.5 Кількість передніх/задніх коліс (=ведучі)  2/2 або 2/4

3.6 Ширина колії, передні колеса b10 мм 109

3.7 Ширина колії, задні колеса b11 мм 370

О
сн

о
вн

і п
ар

ам
ет

р
и

4.4 Висота підйому h3 мм 122

4.9 Висота руків'я у робочому положенні мін./макс. h14 мм 1.234

4.15 Висота опущених вил h13 мм 86

4.19 Загальна довжина l1 мм 1.546

4.20 Довжина зі спинкою вил l2 мм 396

4.21 Загальна ширина b1/b2 мм 540

4.22 Розміри вил s/e/l мм 62 / 170 / 1.150

4.25 Відстань між зовнішніми сторонами вил b5 мм 540

4.32 Просвіт над підлогою посередині між осями m2 мм 24

4.33
Ширина міжстелажного проходу, піддон 1000 × 1200 
упоперек

Ast мм 1.763

4.34
Ширина міжстелажного проходу, піддон 800 × 1200 
уздовж

Ast мм 1.813

4.35 Радіус розвороту Wa мм 1.303
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ки 5.3 Швидкість опускання з вантажем/без вантажу  м/сек 0,09 / 0,02
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6.4 Напруга акумулятора/номінальна ємність K5
 В/А-
год

4 x 1,5 12 / 1,2



Скористайтесь перевагами

AMW 22 — індикація/управління Ефективне зважування за допо-
могою AMW 22

AMW 22р — індикація/управління Максимальна точність завдяки 
AMW 22p

Функціональні характеристики 
AMW 22:
• Вантажопідйомність 2200 кг.
• Швидкий підйом.
• Крок індикації 1 кг у всьому діапазоні

вимірювання до 2200 кг.
• Максимальне відхилення від діапазо-

ну вимірювання становить 0,1%.
• Захист від вологи та пилу (клас захи-

сту IP 65).
• Автоматичне встановлення нуля, або

за допомогою клавіатури.
• Тарування у всьому діапазоні зважу-

вання.
• Пам'ять сумарних значень і кількість

операцій зважування.
• Електроживлення за допомогою 4

батарей AA 1,5 В вистачає приблизно 
на 1700 операцій зважування.

• Автоматичне вимкнення через 3 хви-
лин бездіяльності.

Функціональні характеристики 
AMW 22p:
• Після підтвердження маси, РК-дис-

плей автоматично налаштовується на
меншу масу.

• Максимальне відхилення від зваженої
маси становить 0,1%.

• Захист від вологи та пилу (клас захи-
сту IP 65).

• Знімний модуль акумулятора 12 В/1,2
А•год із зарядним пристроєм.

• Час роботи без заряджання 60 годин.
• Автоматичне вимикання через 30

хвилин бездіяльності.
• Автоматичний багатодіапазонний

індикатор:

Інтервал вимірю-
вання

Діапазон вимірю-
вання

0,2 кг До 200 кг
0,5 кг До 500 кг
1,0 кг До 2200 кг

Спеціальне обладнання AMW 22p:
• Спеціальні функції (опції):
• Підрахунок кількості одиниць ван-

тажу за допомогою введення або
підрахунку ваги одиниці.

• Кнопка для вибору одиниці виміру кг.
фунт.

• Підсвічування дисплею.
• Дата та час.
• Індикація рівня заряду батареї.
• Запит 5-значного коду.
• Сприйнятливий багатодіапазонний

дісплей:
• Точніший багатодіапазонний індика-

тор:

Інтервал вимірю-
вання

Діапазон вимірю-
вання

0,1 кг До 200 кг
0,2 кг До 400 кг
0,5 кг До 2000 кг
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Легкість у використанні 
Ергономічне руків'я управління з легким 
ходом ідеально підходить для роботи 
як правою так и лівою рукою. Завдя-
ки спеціальному клапану опускання 
можна особливо плавно та дозовано 
опускати вантажі. Серійний механізм 
швидкого підйому (до 120 кг) забезпе-
чує підіймання європіддонів без дотику 
до підлоги лише трьома подачами на-
соса. Після 5 подач насоса досягається 
максимальна висота підіймання.

Максимальна точність
Розміщення датчиків у чотирьох точках 
на кінцях вил забезпечує особливо 
точне зважування ваги навіть у разі 
перекосу до 2 градусів.

Надзвичайна міцність 
Максимальна стійкість завдяки випро-
буваній конструкції вил. Електронне 
обладнання та дисплей захищені від 
пилу та вологи (клас захисту IP 65).

Оснащення відповідно до потреб 
Гідравлічні візки із зважувальним при-
строєм пропонуються у двох різних 
варіантах для забезпечення індивідуаль-
ного відповідно до умов експлуатації та 
економічно-вигідного рішення.

ТОВ "ТГ"СТАЛКЕР"
м.Дніпро
проспект О. Поля 46а
+38 (099) 650 0 450
+38 (098) 650 0 450
+38 (073) 650 0 450
info@stalker.com.ua
stalker.com.ua

Підлогові підйомно-
транспортні засоби 

Jungheinrich відповідають 
європейським 

вимогам безпеки.

Заводи, центри збуту і 
сервіс Jungheinrich у Європі 

ISO 9001/ ISO 14001


