
Artikelnummer: 118479 I Serienummer: 15169184 I Bouwjaar: 2021

Jungheinrich handtranspallet AM 22

Omschrijving
Deze Jungheinrich handtranspallet AM 22 is een 
robuust en betrouwbaar premiumproduct voor de 
dagelijkse pallethandling. Deze transpallet overtuigt 
door de gemakkelijke bediening, heeft weinig 
onderhoud nodig en heeft een lange levensduur.

• Comfortabel en eenvoudig gebruik door het  
unieke bedieningselement

• Zeer wendbaar in kleine ruimten of in 
vrachtwagens door de korte chassislengte

• Geoptimeerde hydraulica voor minder 
krachtinspanning

• Duurzaam dankzij de robuuste materialen en 
stabiele verwerking

• Onderhoudsvrij door de continu gesmeerde 
verbindingen

Technische specificaties

Staat
GOEDE STAAT. Beperkte verfschade.

• Capaciteit: ...........................................................2.200 kg
• Vorklengte: .........................................................1.150 mm
• Stuurwiel materiaal: .....................................nylon (zwart)
• Lastwiel materiaal: ........................................nylon (zwart)
• Lastwiel uitvoering: ......................................enkelvoudig
• Afmeting over vorken: ..................................520 mm
• Hefbereik: ............................................................83 - 205 mm
• Totale breedte: ..................................................520 mm
• Totale lengte: .....................................................1.520 mm
• Lastzwaartepunt: ............................................600 mm
• Draaicirkel: .........................................................1.274 mm
• Eigen gewicht: ..................................................58 kg
• Pompslagen max. hefhoogte:..................12

Levertermijn
Op stock in magazijn - snelle levering of afhaling

Prijs
646,00 €    481,00 €

MAGAZIJNVERKOOP

 0800 35 211 -   profishop@jungheinrich.be

-165,00 €

http://www.jungheinrich.be/magazijnverkoop-profishop
https://www.jungheinrich-profishop.be/nl/Jungheinrich-Handtranspallet-AM-22-capaciteit-2200-kg-24298-118479/?q=118479


Artikelnummer: 101195 I Serienummer: 15145503 I Bouwjaar: 2021

Jungheinrich handtranspallet AM 22

Omschrijving
De Jungheinrich handtranspallet AM 22 met snelhef 
is een transpallet van topkwaliteit en onderscheidt 
zich door zijn grotere productiviteit. Dankzij de 
snelhef werkt u sneller en moeiteloos.

• Snelhef (tot 120 kg)
• Duurzaam en stabiel
• Onderhoudsvrij gebruik
• Zeer wendbaar dankzij de korte chassislengte
• Inrijrollen om eenvoudig in palletten te rijden

Technische specificaties

Staat
GOEDE STAAT. Beperkte verfschade.

• Capaciteit: ...........................................................2.200 kg
• Snelhef: ................................................................ja
• Vorklengte: .........................................................1.150 mm
• Stuurwiel materiaal: .....................................nylon (zwart)
• Lastwiel materiaal: ........................................nylon (zwart)
• Lastwiel uitvoering: ......................................enkelvoudig
• Afmeting over vorken: ..................................520 mm
• Hefbereik: ............................................................83 - 205 mm
• Totale breedte: ..................................................520 mm
• Totale lengte: .....................................................1.520 mm
• Lastzwaartepunt: ............................................600 mm
• Draaicirkel: .........................................................1.274 mm
• Eigen gewicht: ..................................................58,5 kg
• Pompslagen max. hefhoogte:..................5/12

Levertermijn
Op stock in magazijn - snelle levering of afhaling

Prijs
681,00 €    531,00 € -150,00 €

MAGAZIJNVERKOOP

 0800 35 211 -   profishop@jungheinrich.be

http://www.jungheinrich.be/magazijnverkoop-profishop
https://www.jungheinrich-profishop.be/nl/Jungheinrich-Handtranspallet-AM-22-met-snelhef-vorklengte-1150-mm-24285-101195/?q=101195


Artikelnummer: 119061 I Serienummer: 14995092 I Bouwjaar: 2017

Jungheinrich handtranspallet met lage bodem AM 15l

Omschrijving
De Jungheinrich handtranspallet AM 15l met lage 
bodem en korte vorken is ontworpen voor het dagelijks 
vervoeren van speciale en lage palletten met een lage 
inrijhoogte. Deze transpallet heeft een krachtsparende 
hydraulische pomp, een robuuste gelaste constructie 
en kan onderhoudsvrij gebruikt worden.

• Geringe inrijhoogte van slechts 51 mm
• Snelhef (tot 120 kg)
• Continu gesmeerde verbindingen voor een 

onderhoudsvrij gebruik
• Verbeterd daalventiel om gedoseerd lasten tot  

1.500 kg neer te zetten
• Robuust en duurzaam

Technische specificaties

Staat
GOEDE STAAT. Beperkte verfschade.

• Capaciteit: ...........................................................1.500 kg
• Snelhef: ................................................................ja
• Vorklengte: .........................................................795 mm
• Stuurwiel materiaal: .....................................massief rubber
• Lastwiel materiaal: ........................................nylon
• Lastwiel uitvoering: ......................................tandem
• Afmeting over vorken: ..................................520 mm
• Hefbereik: ............................................................51 - 171 mm
• Totale breedte: ..................................................520 mm
• Totale lengte: .....................................................1.175 mm
• Lastzwaartepunt: ............................................400 mm
• Draaicirkel: .........................................................1.274 mm
• Eigen gewicht: ..................................................71 kg
• Bodemvrijheid: .................................................13 mm
• Pompslagen max. hefhoogte:..................12

Levertermijn
Op stock in magazijn - snelle levering of afhaling

Prijs
1.189,00 €    639,00 € -550,00 €

MAGAZIJNVERKOOP

 0800 35 211 -   profishop@jungheinrich.be

http://www.jungheinrich.be/magazijnverkoop-profishop
https://www.jungheinrich-profishop.be/nl/Jungheinrich-Handtranspallet-met-lage-bodem-AM-15l-korte-vorken-70881-119061/


Artikelnummer: 119062 I Serienummer: 15112709 I Bouwjaar: 2020

Jungheinrich handtranspallet met lage bodem AM 15l

Omschrijving
De Jungheinrich handtranspallet AM 15l met lage 
bodem en korte vorken is ontworpen voor het dagelijks 
vervoeren van speciale en lage palletten met een lage 
inrijhoogte. Deze transpallet heeft een krachtsparende 
hydraulische pomp, een robuuste gelaste constructie 
en kan onderhoudsvrij gebruikt worden.

• Geringe inrijhoogte van slechts 51 mm
• Snelhef (tot 120 kg)
• Continu gesmeerde verbindingen voor een 

onderhoudsvrij gebruik
• Verbeterd daalventiel om gedoseerd lasten tot  

1.500 kg neer te zetten
• Robuust en duurzaam

Technische specificaties

Staat
GOEDE STAAT. Beperkte verfschade.

• Capaciteit: ...........................................................1.500 kg
• Snelhef: ................................................................ja
• Vorklengte: .........................................................950 mm
• Stuurwiel materiaal: .....................................massief rubber
• Lastwiel materiaal: ........................................nylon
• Lastwiel uitvoering: ......................................tandem
• Afmeting over vorken: ..................................520 mm
• Hefbereik: ............................................................51 - 171 mm
• Totale breedte: ..................................................520 mm
• Totale lengte: .....................................................1.330 mm
• Lastzwaartepunt: ............................................500 mm
• Draaicirkel: .........................................................1.274 mm
• Eigen gewicht: ..................................................65 kg
• Bodemvrijheid: .................................................13 mm
• Pompslagen max. hefhoogte:..................12

Levertermijn
Op stock in magazijn - snelle levering of afhaling

Prijs
1.070,10 €    850,10 € -220,00 €

MAGAZIJNVERKOOP

 0800 35 211 -   profishop@jungheinrich.be

http://www.jungheinrich.be/magazijnverkoop-profishop
https://www.jungheinrich-profishop.be/nl/Jungheinrich-Handtranspallet-met-lage-bodem-AM-15l-korte-vorken-70881-119062/


Artikelnummer: 119062 I Serienummer: 15112710 I Bouwjaar: 2020

Jungheinrich handtranspallet met lage bodem AM 15l

Omschrijving
De Jungheinrich handtranspallet AM 15l met lage 
bodem en korte vorken is ontworpen voor het dagelijks 
vervoeren van speciale en lage palletten met een lage 
inrijhoogte. Deze transpallet heeft een krachtsparende 
hydraulische pomp, een robuuste gelaste constructie 
en kan onderhoudsvrij gebruikt worden.

• Geringe inrijhoogte van slechts 51 mm
• Snelhef (tot 120 kg)
• Continu gesmeerde verbindingen voor een 

onderhoudsvrij gebruik
• Verbeterd daalventiel om gedoseerd lasten tot  

1.500 kg neer te zetten
• Robuust en duurzaam

Technische specificaties

Staat
GOEDE STAAT. Beperkte verfschade.

• Capaciteit: ...........................................................1.500 kg
• Snelhef: ................................................................ja
• Vorklengte: .........................................................950 mm
• Stuurwiel materiaal: .....................................massief rubber
• Lastwiel materiaal: ........................................nylon
• Lastwiel uitvoering: ......................................tandem
• Afmeting over vorken: ..................................520 mm
• Hefbereik: ............................................................51 - 171 mm
• Totale breedte: ..................................................520 mm
• Totale lengte: .....................................................1.330 mm
• Lastzwaartepunt: ............................................500 mm
• Draaicirkel: .........................................................1.274 mm
• Eigen gewicht: ..................................................65 kg
• Bodemvrijheid: .................................................13 mm
• Pompslagen max. hefhoogte:..................12

Levertermijn
Op stock in magazijn - snelle levering of afhaling

Prijs

MAGAZIJNVERKOOP

 0800 35 211 -   profishop@jungheinrich.be

1.070,10 €    850,10 € -220,00 €

http://www.jungheinrich.be/magazijnverkoop-profishop
https://www.jungheinrich-profishop.be/nl/Jungheinrich-Handtranspallet-met-lage-bodem-AM-15l-korte-vorken-70881-119062/


Artikelnummer: 197376 I Serienummer: 71872106/0189 I Bouwjaar: 2021

Ameise handtranspallet PTM 2.0

Omschrijving
De Ameise handtranspallet PTM 2.0 wordt vaak gebruikt 
in de industrie, productie en handel. Deze transpallet is 
robuust en betrouwbaar voor dagelijks gebruik.

• Duurzame, krachtige hydraulische pomp
• Smeernippel voor een hoge 

onderhoudsvriendelijkheid
• Versterkt chassis dat zelfs niet scheef trekt bij  

hoge belastingen
• Extra versterkte dissel voor stabiel en veilig keren
• Inrijrollen om eenvoudig in en uit palletten te rijden

Technische specificaties

Staat
NIEUW.

• Capaciteit: ...........................................................2.000 kg
• Vorklengte: .........................................................1.150 mm
• Stuurwiel materiaal: .....................................polyurethaan (PU)
• Lastwiel materiaal: ........................................polyurethaan (PU)
• Lastwiel uitvoering: ......................................tandem
• Afmeting over vorken: ..................................540 mm
• Hefbereik: ............................................................85 - 200 mm
• Totale breedte: ..................................................540 mm
• Totale lengte: .....................................................1.540 mm
• Lastzwaartepunt: ............................................600 mm
• Draaicirkel: .........................................................1.275 mm
• Eigen gewicht: ..................................................67 kg
• Pompslagen max. hefhoogte:..................15

Levertermijn
Op stock in magazijn - snelle levering of afhaling

Prijs
549,00 €    404,00 € -145,00 €

MAGAZIJNVERKOOP

 0800 35 211 -   profishop@jungheinrich.be

http://www.jungheinrich.be/magazijnverkoop-profishop
https://www.jungheinrich-profishop.be/nl/Handtranspallet-Ameise-PTM-20-met-standaardvorken-42046-197376/?q=197376


Artikelnummer: 197335 I Serienummer: 42352106/0151 I Bouwjaar: 2020

Ameise handtranspallet PTM 2.5

Omschrijving
De Ameise handtranspallet PTM 2.5 is uitgerust met een 
geïntegreerde trommelrem die als rij- en vastzetrem kan 
worden gebruikt. Dit garandeert een veilig gebruik op 
ongelijk terrein en op hellingen.

• Robuuste kwaliteit dankzij het gelaste frame en de 
verstevigde stuurdissel

• Lange levensduur door de hoogwaardige hydraulische 
pomp met overbelastingsventiel 

• Volledig met rubber beklede handgreep voor een 
vaste grip en bescherming tegen de kou

• Smeernippel voor makkelijk onderhoud 
• Inrijrollen om eenvoudig over drempels en 

onderlatten van palletten te rijden

Technische specificaties

Staat
GOEDE STAAT. Krassen op de vorken. 

• Capaciteit: ...........................................................2.500 kg
• Vorklengte: .........................................................1.150 mm
• Stuurwiel materiaal: .....................................massief rubber
• Lastwiel materiaal: ........................................polyurethaan (PU)
• Lastwiel uitvoering: ......................................enkelvoudig
• Afmeting over vorken: ..................................540 mm
• Hefbereik: ............................................................85 - 200 mm
• Totale breedte: ..................................................540 mm
• Totale lengte: .....................................................1.545 mm
• Lastzwaartepunt: ............................................600 mm
• Draaicirkel: .........................................................1.275 mm
• Eigen gewicht: ..................................................76 kg
• Hefhoogte per pompslag: ..........................7,5 mm

Levertermijn
Op stock in magazijn - snelle levering of afhaling

Prijs
652,00 €    497,00 € -155,00 €

MAGAZIJNVERKOOP

 0800 35 211 -   profishop@jungheinrich.be

http://www.jungheinrich.be/magazijnverkoop-profishop
https://www.jungheinrich-profishop.be/nl/Handtranspallet-Ameise-PTM-25-met-handrem-24333-197335/


Artikelnummer: 223572 I Serienummer: N21062001652 I Bouwjaar: 2020

Ameise elektrische transpallet PTE 1.1 lithium-ion

Omschrijving
De Ameise elektrische transpallet PTE 1.1 met lithium-ion 
batterij biedt een slim alternatief voor de handtranspallet. 
Deze transpallet werd ontwikkeld als instapmodel voor licht 
gebruik over korte afstanden. Met de speciale maat over 
de vorken van 685 mm is deze uitvoering geschikt voor het 
opnemen van brede, speciale palletten.

• Volledig elektrische rij- en heffunctie
• Licht, kort en wendbaar, ook in kleine ruimten
• Onderhoudsvrije lithium-ion batterij 
• Toegang via Smart-Magnetic-Key, geïntegreerd 

diagnosesysteem

Technische specificaties

Staat
GOEDE STAAT. Beperkte verfschade. 

• Capaciteit: ...........................................................1.100 kg
• Vorklengte: .........................................................1.150 mm
• Stuurwiel materiaal: .....................................polyurethaan (PU)
• Lastwiel materiaal: ........................................polyurethaan (PU)
• Afmeting over vorken: ..................................685 mm
• Hefbereik: ............................................................80 - 195 mm
• Totale breedte: ..................................................685 mm
• Totale lengte: .....................................................1.537 mm
• Lastzwaartepunt: ............................................600 mm
• Draaicirkel: .........................................................1.337 mm
• Eigen gewicht (inclusief batterij): ........129 kg
• Rijsnelheid met last/onbelast: ...............4,6 / 4,8 km/u
• Batterijspanning: ............................................24 V / per unit
• Batterijcapaciteit:...........................................20 Ah / per unit
• Max. helling belast/onbelast: .................4 / 16%

Levertermijn
Op stock in magazijn - snelle levering of afhaling

Prijs
1.699,00 €    1.399,00 € -300,00 €

MAGAZIJNVERKOOP

 0800 35 211 -   profishop@jungheinrich.be

http://www.jungheinrich.be/magazijnverkoop-profishop
https://www.jungheinrich-profishop.be/nl/Elektrische-transpallet-Ameise-PTE-11-lithium-ion-extra-breed-voor-speciale-pallets-191309-223572/


Artikelnummer: 242810 I Serienummer: N21062011264 I Bouwjaar: 2022

Ameise elektrische stapelaar PSE 1.2 lithium-ion

Omschrijving
De Ameise elektrische stapelaar PSE 1.2 is het 
instapmodel in het segment van de elektrische stapelaars 
met lithium-ion batterij. Deze truck is ontworpen voor 
lichte inzet over korte afstanden bij binnentoepassingen 
en is veelzijdig inzetbaar. U geniet van constante 
prestaties, korte laadtijden en een lange levensduur en 
bijgevolg van een hoge beschikbaarheid en rendabiliteit.

• Onderhoudsvrije lithium-ion batterij
• Geïntegreerde lader voor flexibel gebruik
• Optimaal zicht door de mast dankzij het compacte 

mastprofiel
• CurveControl om veilig bochten te nemen 
• Kruipgangknop en toegang via pincode

Technische specificaties

Staat
NIEUW. 

• Capaciteit: ...........................................................1.200 kg
• Vorklengte: .........................................................1.150 mm
• Aandrijfwiel materiaal: ...............................polyurethaan (PU)
• Lastwiel materiaal:  .......................................polyurethaan (PU)
• Lastwiel uitvoering: ......................................enkelvoudig
• Afmeting over vorken: ..................................570 mm
• Hefmast: ...............................................................tweevoudige
  telescoop hefmast
• Hefbereik: ............................................................86 - 3.200 mm
• Hoogte hefmast uitgeschoven: ..............2.080 - 3.637 mm
• Totale breedte: ..................................................800 mm
• Totale lengte: .....................................................1.710 mm
• Lastzwaartepunt: ............................................600 mm
• Draaicirkel: .........................................................1.350 mm
• Eigen gewicht (inclusief batterij): ........575 kg
• Rijsnelheid met last/onbelast: ...............4,2 / 4,5 km/u
• Hefsnelheid belast/onbelast: .................0,11 / 0,16 mm/s
• Batterijspanning: ............................................24 V / per unit
• Batterijcapaciteit:...........................................60 Ah / per unit
• Max. helling belast/onbelast: .................5 / 10% 

Levertermijn
Op stock in magazijn - snelle levering of afhaling

Prijs
4.699,00 €    4.229,00 € -470,00 €

MAGAZIJNVERKOOP

 0800 35 211 -   profishop@jungheinrich.be

http://www.jungheinrich.be/magazijnverkoop-profishop
https://www.jungheinrich-profishop.be/nl/Elektrische-stapelaar-Ameise-PSE-12-met-tweevoudige-telescoop-hefmast-303202-242810/?q=242810


Artikelnummer: 172827 I Serienummer: FN934567 I Bouwjaar: 2017 
Aantal bedrijfsuren: 366

Jungheinrich elektrische stapelaar EJC M10 E

Omschrijving
De Jungheinrich elektrische stapelaar EJC M10 E 
is het voordelige instapmodel van de Jungheinrich 
elektrische stapelaars. Deze stapelaar is optimaal 
geschikt voor het occasioneel vervoeren van goederen 
tot 1.000 kg en voor het in- en uitslaan van palletten 
tot een hoogte van 1.900 mm. Door de monomast is de 
EJC M10 E ook ideaal voor het orderpicken. 

• Monomast met geoptimaliseerd zicht langs de mast
• Erg wendbaar dankzij de compacte afmetingen
• Energiezuinige AC-draaistroom rijmotor
• Onderhoudsvrije gelbatterij
• Geïntegreerde lader voor eenvoudig laden

Technische specificaties

Staat
GEBRUIKTE STAAT. 

• Capaciteit: ...........................................................1.000 kg
• Vorklengte: .........................................................1.150 mm
• Aandrijfwiel materiaal: ...............................thermoplastische
  elastomeer op urethaanbasis (TPU)
• Lastwiel materiaal: ........................................polyurethaan (PU)
• Lastwiel uitvoering: ......................................tandem
• Afmeting over vorken: ..................................540 mm
• Hefmast: ...............................................................monomast
• Hefbereik: ............................................................85 - 1.900 mm
• Hoogte hefmast uitgeschoven: ..............2.295 - 2.335 mm
• Totale breedte: ..................................................800 mm
• Totale lengte: .....................................................1.615 mm
• Lastzwaartepunt: ............................................600 mm
• Draaicirkel: .........................................................1.295 mm
• Eigen gewicht (inclusief batterij): ........496 kg
• Rijsnelheid met last/onbelast: ...............4,5 / 5,0 km/u
• Hefsnelheid belast/onbelast: .................0,12 / 0,22 m/s
• Batterijspanning: ............................................24 V / per unit
• Batterijcapaciteit:...........................................85 Ah / per unit
• Max. helling belast/onbelast: .................4 / 10%

Levertermijn
Op stock in magazijn - snelle levering of afhaling

Prijs
4.709,00 €    3.209,00 € -1.500,00 €

MAGAZIJNVERKOOP

 0800 35 211 -   profishop@jungheinrich.be

http://www.jungheinrich.be/magazijnverkoop-profishop
https://www.jungheinrich.be/producten/nieuwe-heftrucks/elektrische-stapelaars/ejc-m10-e-m10b-e-371564


Artikelnummer: 176707 I Serienummer: FN931151 I Bouwjaar: 2017 
Aantal bedrijfsuren: 144

Jungheinrich elektrische stapelaar EJC M13 ZT

Omschrijving
De Jungheinrich elektrische stapelaar EJC M13 ZT 
is het voordelige instapmodel van de Jungheinrich 
elektrische stapelaars. Deze stapelaar is optimaal 
geschikt voor het occasioneel vervoeren van goederen 
tot 1.300 kg en voor het in- en uitslaan van palletten 
tot een hoogte van 3.300 mm. 

• Krachtig en energiezuinig door de AC-draaistroom 
rijmotor

• Intelligente automatische uitschakeling na  
30 minuten inactiviteit

• Goede wendbaarheid dankzij de compacte 
afmetingen

• Aan twee kanten bedienbare dissel
• 160 Ah loodzuur batterij en geïntegreerde lader
• Geschikt voor binnentoepassingen

Technische specificaties

Staat
GEBRUIKTE STAAT. 

• Capaciteit: ...........................................................1.300 kg
• Vorklengte: .........................................................1.150 mm
• Aandrijfwiel materiaal: thermoplastische  

 elastomeer op urethaanbasis (TPU)
• Lastwiel materiaal: ........................................polyurethaan (PU)
• Lastwiel uitvoering: ......................................tandem
• Afmeting over vorken: ..................................540 mm
• Hefmast: ...............................................................tweevoudige 
  telescoop hefmast
• Hefbereik: ............................................................85 - 2.500 mm
• Hoogte hefmast uitgeschoven: ..............1.715 - 2.930 mm
• Totale breedte: ..................................................800 mm
• Totale lengte: .....................................................1.880 mm
• Lastzwaartepunt: ............................................600 mm
• Draaicirkel: .........................................................1.464 mm
• Eigen gewicht (inclusief batterij): ........704 kg
• Rijsnelheid met last/onbelast: ...............4,5 / 5,0 km/u
• Hefsnelheid belast/onbelast: .................0,12 / 0,22 mm
• Batterijspanning: ............................................24 V / per unit
• Batterijcapaciteit:...........................................160 Ah / per unit
• Max. helling belast/onbelast: .................4 / 10%

Levertermijn
Op stock in magazijn - snelle levering of afhaling

Prijs
7.069,00 €    4.919,00 € -2.150,00 €

MAGAZIJNVERKOOP

 0800 35 211 -   profishop@jungheinrich.be

http://www.jungheinrich.be/magazijnverkoop-profishop
https://www.jungheinrich-profishop.be/nl/Jungheinrich-Elektrische-stapelaar-EJC-M13-ZT-tweevoudige-telescoop-hefmast-72309-176707/?q=176707


Artikelnummer: 101256 I Serienummer: 15096130 I Bouwjaar: 2019

Jungheinrich schaarhefwagen AMX 10 

Omschrijving
De handbediende Jungheinrich schaarhefwagen  
AMX 10 is op vele manieren te gebruiken. U kunt hem 
als handtranspallet, heftafel, klaarzettafel of werkbank 
inzetten. Lasten tot 1.000 kg pompt u met enkele slagen 
tot een aangename en ergonomische werkhoogte. 
Vanaf een hefhoogte van 400 mm stabiliseren 
steunpoten de schaarhefwagen.

• Automatische snelhef tot 120 kg
• 800 mm hefhoogte voor ergonomisch gebruik
• Ergonomische, met beide handen bedienbare 

disselkop

Technische specificaties

Staat
GOEDE STAAT. Beperkte verfschade. 

• Capaciteit: ...................................................................1.000 kg
• Snelhef: ........................................................................ja
• Vorklengte: .................................................................1.150 mm
• Stuurwiel materiaal: .............................................massief rubber
• Lastwiel materiaal: ................................................nylon (zwart)
• Lastwiel uitvoering: ..............................................enkelvoudig
• Afmeting over vorken: ..........................................560 mm
• Hefbereik: ....................................................................86 - 800 mm
• Totale breedte: ..........................................................560 mm
• Totale lengte: .............................................................1.650 mm
• Lastzwaartepunt: ....................................................600 mm
• Draaicirkel: .................................................................1.635 mm
• Eigen gewicht: ..........................................................158,6 kg
• Pompslagen max. hefhoogte:..........................28 / 56

Levertermijn
Op stock in magazijn - snelle levering of afhaling

Prijs
1.519,00 €    1.199,00 € -320,00 €

MAGAZIJNVERKOOP

 0800 35 211 -   profishop@jungheinrich.be

http://www.jungheinrich.be/magazijnverkoop-profishop
https://www.jungheinrich-profishop.be/nl/Jungheinrich-Schaarhefwagen-AMX-10-hand-hydraulisch-24423-101256/


Artikelnummer: 103536 I Aantal beschikbaar: 1 stuk

Rollenbaan voor verrijdbare schaarheftafels

Omschrijving
De rollenbaan voor verrijdbare schaarheftafels is ideaal 
om zware afgewerkte of halfafgewerkte componenten 
van de ene productielijn naar de volgende te 
transporteren. De stalen rollenbaan bevestigt u in een 
handomdraai op het platform.

• Aanvullende rollenbaan voor verrijdbare 
schaarheftafels

• Frame van profielstaal met bijpassende 
bevestigingsvoorziening

• Gemaakt van gepoedercoat staal
• Slag-, kras- en stootvast
• Uitgerust met lichtlopende, kogelgelagerde stalen 

wielen

Technische specificaties

Staat
NIEUW.

• Capaciteit: ...................................................................500 kg
• Breedte: ........................................................................520 mm
• Diepte: ...........................................................................1.010 mm
• Materiaal: ....................................................................staal
• RAL-kleur: ................................................................... RAL 7016 

 .................................................................................. antracietgrijs
• Eigen gewicht: ..........................................................31 kg

Levertermijn
Op stock in magazijn - snelle levering of afhaling

Prijs
497,00 €    387,00 € -110,00 €

MAGAZIJNVERKOOP

 0800 35 211 -   profishop@jungheinrich.be

http://www.jungheinrich.be/magazijnverkoop-profishop
https://www.jungheinrich-profishop.be/nl/Rollenbaan-voor-verrijdbare-schaarheftafels-met-doorschuifbeveiliging-24262-103536/


Artikelnummer: 128653 I Aantal beschikbaar: 1 stuk

Bauer lasthaak

Omschrijving
De Bauer verzinkte lasthaak maakt een veilige 
opname en het transport van zware lasten mogelijk. 
Op basis van zijn constructiewijze kunt u hem zowel 
met een heftruck als met een kraan gebruiken. 

• Met behulp van een klem snel en eenvoudig te 
bevestigen

• Tegen afglijden beveiligd
• Wartelhaak inbegrepen
• Hijsoog voor lastopname met de kraan

Technische specificaties

Staat
NIEUW. 

• Capaciteit: ...........................................................1.000 kg
• Materiaal: ............................................................staal
• Oppervlak: ...........................................................verzinkt
• Hoogte: .................................................................395 mm
• Breedte: ................................................................300 mm
• Diepte: ...................................................................180 mm
• Aantal inrijkokers: ..........................................1
• Inrijkokers hoogte: .........................................68 mm
• Inrijkokers breedte: .......................................168 mm

Levertermijn
Op stock in magazijn - snelle levering of afhaling

Prijs
269,40 €    219,40 € -50,00 €

MAGAZIJNVERKOOP

 0800 35 211 -   profishop@jungheinrich.be

http://www.jungheinrich.be/magazijnverkoop-profishop
https://www.profishop.nl/Bauer-Lasthaak-voor-heftrucks-en-kraan-verzinkt-24587-128653/?q=128653


Artikelnummer: 174979 I Aantal beschikbaar: 1 stuk

Nilfisk kantoorstofzuiger Buddy II

Omschrijving
De Nilfisk kantoorstofzuiger Buddy II is een compacte 
nat- en droogzuiger voor het reinigen van bijvoorbeeld 
garages, werkplaatsen en natte ruimten. Deze 
stofzuiger kan ook kleine lekkages snel opruimen.

• Hoog vermogen van 1.200 W
• Grote bakinhoud
• Laag gewicht
• Uitwasbaar PET-filterelement
• Geïntegreerde vlotter als bescherming bij gevuld 

reservoir
• Inclusief twee filters

Technische specificaties
• Volume bak: ........................................................18 l
• Volume natte container: .............................14 l
• Materiaal bak: ...................................................roestvrij staal
• Lengte zuigbuis: ..............................................0,5 m
• Lengte zuigslang: ...........................................1,3 m
• Kabellengte: .......................................................4,0 m
• Borsteltype: ........................................................zuigborstel
• Aantal zwenkwielen: ....................................2
• Aantal bokwielen: ..........................................2
• Spanning: ............................................................230 V
• Luchthoeveelheid: .........................................3.600 l/min
• Onderdruk: ..........................................................200 mbar
• Hoogte: .................................................................550 mm
• Breedte: ................................................................350 mm
• Eigen gewicht: ..................................................5,6 kg
• Maximaal vermogen: ....................................1.200 W

Levertermijn
Op stock in magazijn - snelle levering of afhaling

Prijs
109,00 €    89,00 € -20,00 €

MAGAZIJNVERKOOP

 0800 35 211 -   profishop@jungheinrich.be

Staat
NIEUW. 

http://www.jungheinrich.be/magazijnverkoop-profishop
https://www.jungheinrich-profishop.be/nl/Kantoorstofzuiger-Nilfisk-Buddy-II-70375-174979/?q=174979


Artikelnummer: 196620 I Aantal beschikbaar: 1 stuk

Nilfisk schrobmachine SC401

Omschrijving
De Nilfisk meeloop schrobmachine SC401 onderscheidt 
zich door haar eenvoudig gebruik en haar 
gebruiksvriendelijk en compact ontwerp. Gebruik deze 
schrobmachine in de handel, horeca of gezondheidszorg.

• Systeem OneTouch
• Tankinhoud 30/30 l
• Theoretische reinigingscapaciteit van circa 1.720 m²/u
• SilentTech™ voor een lage geluidemissie
• Met kabel, niet draadloos
• Exclusief batterij en lader, optioneel verkrijbaar

Technische specificaties

Staat
NIEUW. 

• Toepassingsbereik:  .......................................binnen
• Spanning:  ...........................................................230 V
• Tankvolume vers water:  .............................30 l
• Tankvolume vuil water:  ..............................30 l
• Theoretische oppervlaktecapaciteit: ..1.720 m²/u
• Praktische oppervlaktecapaciteit: .......860 m²/u
• Veegbreedte:  ....................................................430 mm
• Borsteltoerental:  ............................................170 omw/min
• Borstelaanpersdruk:  ....................................30 kg
• Zuigmotor vermogen: ..................................280 W
• Hoogte:  ................................................................1.055 mm
• Breedte:  ...............................................................720 mm
• Diepte:  ..................................................................1.160 mm
• Eigen gewicht:  .................................................144 kg

Levertermijn
Op stock in magazijn - snelle levering of afhaling

Prijs
4.289,00 €    3.489,00 € -800,00 €

MAGAZIJNVERKOOP

 0800 35 211 -   profishop@jungheinrich.be

http://www.jungheinrich.be/magazijnverkoop-profishop
https://www.jungheinrich-profishop.be/nl/Schrobmachine-Nilfisk-SC401-98466-196620/


Artikelnummer: 193343 I Aantal beschikbaar: 1 stuk

Sprintus Maximus stofzuiger

Omschrijving
Met zijn compacte afmetingen en laag gewicht is de 
Sprintus Maximus stofzuiger perfect om overal te 
gebruiken waar een handig, lichtgewicht apparaat 
nodig is om snel te kunnen werken. Zijn enorme 
zuigkracht garandeert bovendien een schone, 
stofvrije werkplek.

• Mogelijk om elk elektrisch gereedschap aan te 
sluiten via het gestandaardiseerde stopcontact en 
de rubberen adapter

• Universeel inzetbaar voor droog stof 
• Kan ook zonder filterzak worden gebruikt

Technische specificaties
• Materiaal reservoir: .......................................plastiek
• Inhoud container (bruto): ..........................13 l
• Volume filterzak: .............................................9 l
• Lengte zuigslang: ...........................................2,5 m
• Lengte netsnoer: .............................................7,5 m
• Diameter zuigslang: ......................................32 mm
• Lengte: ..................................................................290 mm
• Hoogte: .................................................................405 mm
• Breedte: ................................................................400 mm
• Eigen gewicht: ..................................................4,9 kg
• Maximaal vermogen: ....................................700 W

Levertermijn
Op stock in magazijn - snelle levering of afhaling

Prijs
274,00 €    229,00 € -45,00 €

MAGAZIJNVERKOOP

 0800 35 211 -   profishop@jungheinrich.be

Staat
NIEUW. 



Artikelnummer: 120043 I Aantal beschikbaar: 1 stuk

Kettingpaal met inklapbare voet

Omschrijving
De kettingpaal met inklapbare voet is ideaal als mobiel 
hulpmiddel voor een snelle afzetting. Makkelijk op te 
bergen en te transporteren.

• Inklapbaar en praktisch op te bergen
• Gemaakt van weerbestendige kunststof
• Met zand gevulde kunststofvoet voor meer stabiliteit
• Twee geïntegreerde kettingogen per paal
• Voor binnen en buiten

Technische specificaties

Staat
NIEUW.

• Kettingpalen materiaal:......................................kunststof
• Voetvorm: .....................................................................vierhoekig
• Voetmateriaal: ..........................................................kunststofvoet, 
 gevuld met zand
• Uitklapbaar: ...............................................................ja
• Kleur: ..............................................................................rood, wit
• Eigen gewicht: ..........................................................4 kg
• Kettingpalen diameter: .......................................50 mm
• Kettingpalen hoogte: ...........................................900 mm
• Voet diepte: ................................................................280 mm
• Voet breedte: .............................................................280 mm

Levertermijn
Op stock in magazijn - snelle levering of afhaling

Prijs
64,90 €    49,90 € -15,00 €

MAGAZIJNVERKOOP

 0800 35 211 -   profishop@jungheinrich.be

http://www.jungheinrich.be/magazijnverkoop-profishop
https://www.jungheinrich-profishop.be/nl/Kettingpaal-met-inklapbare-voet-5110-120043/


Artikelnummer: 147283 I Aantal beschikbaar: 3 stuks

Flexibele afzetpaal

Omschrijving
Met de flexibele afzetpalen beveiligt u zones 
comfortabel en goed zichtbaar af. De flexibele 
afzetpalen zijn gemaakt van polyurethaan en zijn 
zodoende duurzaam en robuust.

• Uiterst robuust, overrijdbaar en weersbestendig
• Minder risico op ongevallen
• Inclusief bevestigingsmateriaal voor 

keilboutbevestiging
• Refecterende stroken, ‘s nachts goed zichtbaar
• Oplichtende signaalkleuren

Technische specificaties

Staat
NIEUW.

• Afzetpalen/-beugels eigenschappen:........vaststaand
• Kopvorm: ......................................................................ronde kop
• Hoogte boven de grond: .....................................300 mm
• Palen diameter: ........................................................80 mm
• Legbordbevestiging diameter: ........................200 mm
• Totale lengte: .............................................................300 mm
• Materiaal: ....................................................................polyurethaan (PU)
• Zichtbaarheid: ..........................................................retroreflecterend
• Berijdbaar: ..................................................................ja
• Assemblage: ..............................................................voor keilbout-
  bevestiging
• Bevestigingsmateriaal inclusief: ..................ja
• Kleur:  .............................................................................geel
• Eigen gewicht: ..........................................................0,93 kg

Levertermijn
Op stock in magazijn - snelle levering of afhaling

Prijs (per stuk)

25,90 €    20,90 € -5,00 €

MAGAZIJNVERKOOP

 0800 35 211 -   profishop@jungheinrich.be

http://www.jungheinrich.be/magazijnverkoop-profishop
https://www.jungheinrich-profishop.be/nl/Flexibele-afzetpalen-6209-147283/


Artikelnummer: 148190 I Aantal beschikbaar: 1 stuk

Portofino garderobekast

Omschrijving
De stabiel geconstrueerde Portofino garderobekast 
zorgt dankzij de ventilatieopeningen voor een 
aangenaam klimaat in het kastinterieur en is zodoende 
optimaal geschikt voor het opbergen van kleding. 
Voor een handig gebruik is de kast voorzien van een 
kledingstang, inclusief twee metalen schuifhaken.

• Hoogwaardige stalen garderobekast met 
ventilatieopeningen

• Rechts scharnierende deuren inclusief cilinderslot 
met twee sleutels

• Verzonken greep met geïntegreerde etikethouder  
aan de deuren

Technische specificaties

Staat
GOEDE STAAT. Deuk bovenaan. Deuren gaan perfect 
open en toe.

• Totale hoogte: ...........................................................1.800 mm
• Totale breedte: ..........................................................1.200 mm
• Totale diepte: .............................................................500 mm
• Aantal compartimenten: ....................................3
• Compartiment breedte: ......................................400 mm
• Aantal vakken: ..........................................................3
• Aantal kledinghaken: ...........................................4
• Deuraanslag: .............................................................rechts
• Compartimentuitrusting: ...................................hoedenplank,

kledingstang
• Front materiaal: .......................................................plaatstaal
• Behuizing materiaal: ............................................plaatstaal
• Oppervlakte voorzijde: ........................................poedercoating
• Behuizing oppervlakte: .......................................poedercoating
• Deurtype: .....................................................................klapdeur
• Deuruitrusting:.........................................................etikethouder, 
  ventilatieopeningen
• Slottype: .......................................................................cilinderslot
• Aantal sleutels: ........................................................2
• Fronten RAL-kleur (variabel): ..........................RAL 3003, 
  robijnrood
• Onderbouw: ................................................................poten
• Kastgebruik: ...............................................................garderobe
• Levering: ......................................................................voorgemonteerd

Levertermijn
Op stock in magazijn - snelle levering of afhaling

Prijs
436,05 €    356,05 € -80,00 €

MAGAZIJNVERKOOP

 0800 35 211 -   profishop@jungheinrich.be



Artikelnummer: 128259 I Aantal beschikbaar: 4 sets van 50 stuks

Witte etiketten voor magazijnbakken

Omschrijving
Witte etiketten voor polypropyleen magazijnbakken 
zonder kijkopening. 

Technische specificaties

Staat
NIEUW.

• Breedte: ................................................................31 mm
• Lengte: ..................................................................83 mm
• Materiaal: ............................................................papier
• Aanbrenging: .....................................................opening
• Opdruk: .................................................................blanco, beschrijfbaar
• Kleur: ......................................................................wit
• Set: ..........................................................................1 set = 50 stuks

Levertermijn
Op stock in magazijn - snelle levering of afhaling

Prijs (per set)

11,30 €    9,30 € -2,00 € 

MAGAZIJNVERKOOP

 0800 35 211 -   profishop@jungheinrich.be

http://www.jungheinrich.be/magazijnverkoop-profishop
https://www.jungheinrich-profishop.be/nl/Etiketten-voor-magazijnbakken-polypropyleen-zonder-kijkopening-wit-16706-128259/?q=128259


Artikelnummer: 170465 I Aantal beschikbaar: 25 sets van 8 stuks

Magazijnbakken zonder inkijkopening

Omschrijving
Deze magazijnbakken zonder inkijkopening kunnen in 
rekken worden gebruikt. De geribbelde bodem zorgt 
voor een goede stabiliteit. Ze zijn chemisch bestendig, 
sterk en stapelbaar.

• Gemaakt van polypropyleen
• Chemisch bestendig
• Stapelbaar

Technische specificaties

Staat
NIEUW.

• Buitenmaat hoogte: ..............................................83 mm
• Buitenmaat breedte: .............................................186 mm
• Buitenmaat diepte: ................................................300 mm
• Kleur: ..............................................................................blauw
• Beugels/handgrepen: ..........................................greepkom
• Scheidingswanden aantal: ...............................3
• Stapelbaarheid: .......................................................op elkaar
• Set: ..................................................................................1 set = 8 stuks

Levertermijn
Op stock in magazijn - snelle levering of afhaling

Prijs (per set)

44,90 €    34,90 € -10,00 €

MAGAZIJNVERKOOP

 0800 35 211 -   profishop@jungheinrich.be

http://www.jungheinrich.be/magazijnverkoop-profishop
https://www.profishop.nl/46910-170465/?q=170465


Artikelnummer: 127369 I Aantal beschikbaar: 3 sets van 10 stuks

Magazijnbakken met inkijkopening

Omschrijving
Deze magazijnbakken met inkijkopening kunnen in 
rekken worden gebruikt. De geribbelde bodem zorgt 
voor een goede stabiliteit. Ze zijn chemisch bestendig, 
sterk en stapelbaar.

• Gemaakt van polypropyleen
• Chemisch bestendig
• Stapelbaar

Technische specificaties

Staat
NIEUW.

• Buitenmaat hoogte: ..............................................180 mm
• Buitenmaat breedte: .............................................300 mm
• Buitenmaat diepte: ................................................460 mm
• Beugels/handgrepen: ..........................................greepkom
• Scheidingswanden aantal: ...............................3
• Stapelbaarheid: .......................................................op elkaar
• Set: ..................................................................................1 set = 10 stuks

Levertermijn
Op stock in magazijn - snelle levering of afhaling

Prijs (per set)

69,90 €    54,90 € -15,00 €

MAGAZIJNVERKOOP

 0800 35 211 -   profishop@jungheinrich.be



Artikelnummer: 132615 I Aantal beschikbaar: 1 stuk

Opzetframe voor palletonderwagen Fetra

Omschrijving
Het opzetframe voor de palletonderwagen Fetra kan in 
eerste instantie gebruikt worden om de hoogte aan te 
passen aan de omstandigheden in het bedrijfsproces. 
Het opzetframe is gemaakt van stabiel hoekstaal en 
vereenvoudigt het werken.

• Gelast frame van gepoedercoat hoekstaal
• Met vanghoeken en schroefbare bevestiging
• Voor een aangename werkhoogte en een stabiel 

transport

Technische specificaties

Staat
NIEUW.

• Capaciteit: ...................................................................1.200 kg
• Hoogte: .........................................................................370 mm
• Breedte: ........................................................................1.210 mm
• Diepte: ...........................................................................810 mm
• Materiaal: ....................................................................staal
• Dikte: ..............................................................................5 mm
• Eigen gewicht: ..........................................................19 kg
• Oppervlak: ...................................................................poedercoating
• Pallet breedte: ..........................................................1.200 mm
• Pallet diepte: .............................................................800 mm

Levertermijn
Op stock in magazijn - snelle levering of afhaling

Prijs
159,00 €    119,00 € -40,00 €

MAGAZIJNVERKOOP

 0800 35 211 -   profishop@jungheinrich.be

http://www.jungheinrich.be/magazijnverkoop-profishop
https://www.jungheinrich-profishop.be/nl/Opzetframe-voor-palletonderwagen-fetra-16602-132615/?q=132615


Artikelnummer: 167743 I Aantal beschikbaar: 1 stuk

Ameise steekwagen

Omschrijving
De Ameise steekwagen van staal is door zijn robuuste 
kwaliteit geschikt voor dagelijks gebruik. Op de grote 
steek leunen de goederen veilig tegen het horizontale 
buisprofiel en de grote buisbeugel. Hierdoor is 
de steekwagen ook optimaal geschikt om lange 
voorwerpen te vervoeren. Dankzij de glijvlakken met 
randbescherming van hoogwaardige kunststof kunt u de 
steekwagen moeiteloos de trap optillen.

• Met kunststof loopvlakken
• Frame van gepoedercoate stalen buizen

Technische specificaties

Staat
NIEUW.

• Capaciteit: ...............................................................250 kg
• Hoogte: .....................................................................1.305 mm
• Breedte: ....................................................................570 mm
• Diepte: .......................................................................605 mm
• Schoptype: ..............................................................vaststaand
• Schopvorm:.............................................................geopend blad
• Materiaal schop: .................................................staal
• Schopbreedte: ......................................................320 mm
• Oppervlakte schop: ...........................................poedercoating
• Diepte steek: ..........................................................250 mm
• Gestel materiaal: ................................................staal
• Gestel oppervlakte: ...........................................poedercoating
• Glijsledes: ................................................................met uitwisselbare
  glijvlakken
• Banden:.....................................................................luchtbanden
• Eigen gewicht: ......................................................18 kg

Levertermijn
Op stock in magazijn - snelle levering of afhaling

Prijs
143,00 €    133,00 € -10,00 €

MAGAZIJNVERKOOP

 0800 35 211 -   profishop@jungheinrich.be

http://www.jungheinrich.be/magazijnverkoop-profishop
https://www.jungheinrich-profishop.be/nl/Steekwagen-Ameise-staal-met-glijvlakken-42676-167743/
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