
Ηλεκτροκίνητο παλετοφόρο μηχάνημα 
πεζού χειριστή
AME 13
ύψος ανύψωσης: 110 mm / χωρητικότητα φορτίου: 1300 kg



AME 13
Η κλασική λύση μας στα 
ηλεκτροκίνητα ανυψωτικά οχήματα.
Ιδανικό για την εύκολη μεταφορά παλετών.

Τα αξιόπιστα και οικονομικά αποδοτικά ηλεκτροκίνητα ανυψωτικά μηχανήματα AME 13 είναι τα βασικά οικονομικά μας 
μοντέλα στην κατηγορία των ηλεκτροκίνητων παλετοφόρων. Είναι εξαιρετικά στην εκτέλεση απλών εργασιών όπως η 
καθημερινή  μεταφορά παλετών σε αποθήκες και καταστήματα. Χάρη στη συμπαγή κατασκευή τους και το εξαιρετικά 
μικρό ίδιο βάρος τους τα ανυψωτικά  μηχανήματα εντυπωσιάζουν ιδιαιτέρως  με την ευελιξία τους στους στενούς 
χώρους και όπου απαιτείται συγκεκριμένο βάρος. Το στιβαρό αμάξωμα, ο εύκολος χειρισμός και η κορυφαία 
ενεργειακή απόδοση εγγυώνται αξιόπιστη απόδοση. Ο συσσωρευτής ιόντων λιθίου αυξάνει και άλλο την απόδοσή του 
χάρη στην ενισχυμένη λειτουργία φόρτισης, προσφέροντας  μέγιστη διαθεσιμότητα. Το κατάλληλο για αριστερόχειρες 
και δεξιόχειρες χειριστές στοιχείο χειρισμού επιτρέπει τον εύχρηστο χειρισμό.

Όλα τα πλεονεκτήματα με μια ματιά

• Η κλασική λύση μας για κορυφαία απόδοση στη μεταφορά παλετών.

• Υψηλή ικανότητα ελιγμών σε στενές περιοχές της αποθήκης
• Πανίσχυρος συσσωρευτής ιόντων λιθίου με εύκολη αλλαγή συσσωρευτή.

• Εργονομικό στοιχείο χειρισμού, κατάλληλο για αριστερόχειρες και για δεξιόχειρες 
χειριστές.

• Αξιόπιστη ποιότητα Jungheinrich με εξαρτήματα μακράς διάρκειας.



Το ηλεκτροκίνητο ανυψωτικό όχημα σας 
από την Jungheinrich
για μέγιστο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα

Εξατομίκευση Αποδοτικότητα Ασφάλεια
Ένα μηχάνημα τόσο 
μοναδικό όσο και η 
επιχείρησή σας.

Μέγιστη απόδοση με τα πιο 
σύγχρονα μηχανήματα.

Άριστες προϋποθέσεις για 
ασφαλή εργασία.

Να σας το παρουσιάσουμε; Η 
κλασική λύση μας στα 
ηλεκτροκίνητα ανυψωτικά 
οχήματα, το Jungheinrich AME 13. 
Χάρη στη σταθερή κατασκευή και 
τα ανθεκτικά υλικά τα μηχανήματα 
διεκπεραιώνουν πολλές εργασίες 
μεταφοράς με εντυπωσιακή 
ευκολία.

Λειτουργία σε πολλές βάρδιες, 
24ωρη λειτουργία ή εργασία με 
έναν συσσωρευτή ενώ ο δεύτερος 
συσσωρευτής φορτίζει – κανένα 
πρόβλημα για το υψηλής απόδοσης 
ηλεκτροκίνητο ανυψωτικό μας 
όχημα AME 13. Κορυφαία απόδοση 
με χαμηλά λειτουργικά έξοδα!

Τα πράγματα αλλάζουν στη 
μεταφορά εμπορευμάτων εντός των 
εγκαταστάσεων της επιχείρησης σας! 
Με το ηλεκτροκίνητο παελετοφόρο 
μηχνάνημα πεζού χειριστή με 
βραχίονα χειρισμού AME 13 είστε 
άριστα εξοπλισμένοι για κορυφαία 
απόδοση στη μεταφορά παλετών – η 
ανύψωση, το κατέβασμα και η 
μεταφορά εμπορευμάτων δεν ήταν 
ποτέ ξανά τόσο ασφαλή.

Μέγιστη σταθερότητα
• Βοηθητικοί τροχοί για σταθερή 

οδηγική συμπεριφορά του 
ανυψωτικού οχήματος ακόμη 
και με πλήρες φορτίο.

• Διπλοί τροχοί περονών σε 
συνδυασμό με 
προστατευμένους τροχίσκους 
εισαγωγής για άνετη παραλαβή 
και απόθεση των παλετών.

Σύγχρονη τεχνολογία ιόντων 
λιθίου
• Πανίσχυρος συσσωρευτής 

ιόντων λιθίου για μέγιστη 
διαθεσιμότητα και σύντομους 
χρόνους φόρτισης.

• Γρήγορη και εύκολη αλλαγή 
συσσωρευτή χάρη στο πρακτικό 
σύστημα σύνδεσης.

Μέγιστη οικονομική απόδοση
• Μεγαλύτεροι κύκλοι ζωής και 

λειτουργία χωρίς απαίτηση 
συντήρησης.

• Αποδοτική διαδικασία φόρτισης 
χωρίς ακριβή υποδομή 
φόρτισης.

Ασφαλής λειτουργία
• Ευκολότερη πρόσβαση σε όλα τα 

εξαρτήματα του μηχανήματος 
χάρη στην ανοιχτή κατασκευή του 
συστήματος οδήγησης και του 
συστήματος πέδησης.

• Το σύστημα ελέγχου και το βύσμα 
διαθέτουν βέλτιστη προστασία 
έναντι σκόνης και υγρασίας χάρη 
στο περίβλημα με κατηγορία 
προστασίας IP 54.

Πλοήγηση ακριβείας
• Εργονομικά προσαρμοσμένος 

βραχίονας χειρισμού με σαφή 
χρωματική κωδικοποίηση και 
άφθαρτα σύμβολα στα πλήκτρα 
για έξυπνο χειρισμό.

• Εύκολος χειρισμός χάρη στο 
κατάλληλο για αριστερόχειρες και 
δεξιόχειρες στοιχείο χειρισμού.



Μοντέλο Επισκόπηση
Το σωστό μοντέλο για τις εφαρμογές σας:

όνομα Ανυψωτική ικανότη
τα / φορτίο

Ταχύτητα οδήγησης 
χωρίς φορτίο

Πλάτος εργασίας 
(παλέτα 800x1200 
κατά μήκος)

Ταχύτητα ανύψωσης 
χωρίς φορτίο

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

Jungheinrich Hellas ΕΠΕ
Φιλιππουπόλεως 10, Θέση Λουτρό
13678 Αχαρνές
Τηλ. 210 2447800
Φαξ 210 2447799

info@jungheinrich.gr  
www.jungheinrich.gr
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