
Elektrische transpallet
AME 13
Hefhoogte: 110 mm / Draagvermogen: 1300 kg



AME 13
Het klassieke instapmodel onder de 
elektrische transpalletten.
Optimaal voor een eenvoudig pallettentransport.

De betrouwbare en kostenefficiënte elektrische transpalletten AME 13 zijn onze voordeligste instapmodellen in het segment 
van de elektrische transpalletten. Ze lenen zich het best voor eenvoudige taken zoals het dagelijkse transport van palletten 
in magazijn en winkelruimten.

Dankzij hun compacte constructie en uiterst geringe eigengewicht maken de transpalletten vooral in krappe ruimten en 
gewichtsgevoelige omgevingen indruk door hun wendbaarheid. Het robuuste chassis, eenvoudige bediening en maximale 
energie-efficiëntie staan garant voor betrouwbare prestaties.

Voor een maximale beschikbaarheid zorgt een lithium-ion batterij, waarvan de prestaties nog kunnen worden verhoogd met 
de boostlaadfunctie. Het voor links- en rechtshandigen geschikte bedieningselement maakt een eenvoudige bediening 
mogelijk voor de gebruiker.

Uw voordelen

• Klassieke instaptruck voor het efficiënte transport van palletten.

• Uitstekende manoeuvreerbaarheid in kleine magazijnomgevingen.

• Krachtige lithium-ion batterij met eenvoudige batterijwissel.

• Ergonomisch bedieningselement, geschikt voor links- en rechtshandigen.

• Betrouwbare Jungheinrich-kwaliteit met duurzame componenten.



Uw elektrische transpallet van 
Jungheinrich
voor een maximaal klantenvoordeel

Individualiteit Efficiëntie Veiligheid
Een truck die net zo uniek 
is als uw bedrijf.

Maximale prestaties met de 
meest efficiënte trucks.

De beste voorwaarden om 
veilig te werken.

Mogen wij u voorstellen? Onze 
klassieker onder de elektrische 
transpalletten, de Jungheinrich AME 
13. Dankzij hun stabiele constructie 
en robuuste materialen klaren deze 
trucks uiteenlopende 
transportklussen met verbluffend 
gemak.

Gebruik in meerploegenstelsels, 24- 
urengebruik of werken met een 
batterij terwijl de tweede batterij 
wordt opgeladen, geen probleem 
voor onze uiterst efficiënte AME 13 
elektrische transpallet. Reken op 
maximale prestaties bij geringe 
bedrijfskosten!

Breng beweging in uw bedrijfsinterne 
goederenverkeer! Met de elektrische 
transpallet AME 13 bent u optimaal 
toegerust voor een efficiënt 
pallettentransport. Nooit eerder was 
heffen, neerzetten en verplaatsen zo 
veilig.

Hoge stabiliteit
• Steunwielen voor een stabiel 

rijgedrag van de heftruck, zelfs bij 
een maximale lading.

• Tandemvorkwielen in combinatie 
met beschermde inlooprollen 
voor het comfortabel opnemen 
en neerzetten van palletten.

Progressieve lithium-ion 
technologie
• Krachtige lithium-ion batterij voor 

een maximale beschikbaarheid en 
korte laadtijden.

• Snelle en gemakkelijke 
batterijwissel dankzij handig 
insteeksysteem.

Hoge rendabiliteit
• Langere levenscycli en 

onderhoudsvrije werking.
• Efficiënte laadprocessen zonder 

dure laadinfrastructuur.

Veilige werking
• Vlotte bereikbaarheid van alle 

voertuigcomponenten dankzij de 
open constructie van het rij- en 
remsysteem.

• Besturing en stekkers zijn dankzij IP 
54-behuizingen optimaal 
beschermd tegen stof en vocht.

Nauwkeurige navigatie
• Ergonomisch ontworpen dissel met 

heldere kleurcodering en slijtvaste 
toetssymbolen voor een intuïtieve 
bediening.

• Eenvoudige bediening dankzij het 
voor links- en rechtshandigen 
geschikte bedieningselement.



Modeloverzicht
Het passende model voor uw toepassingen:

Naam Capaciteit/last Rijsnelheid zonder 
belasting

Werkbreedte (pallet 
800x1200 longitudi
naal)

Hefsnelheid zonder 
belasting

AME 13 
(550x800)

1300 kg 5 km/h 1993 mm 0,03 m/s

AME 13 
(550x1150)

1300 kg 5 km/h 2095 mm 0,03 m/s

AME 13 
(685x1000)

1300 kg 5 km/h 0,03 m/s

AME 13 
(685x1150)

1300 kg 5 km/h 0,03 m/s
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Gecertificeerd zijn de Jungheinrich 
Fabrieken in Norderstedt, Moosburg en 

Landsberg.
 

Jungheinrich intern transport materieel 
voldoet aan de Europese 
veiligheidsvoorschriften.  
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