
Elektrische palletwagen
AME 15
Hefhoogte: 115 mm / Draagvermogen: 1500 kg



Jungheinrich AME 15
De sterke middenklasse in het 
elektrische palletwagens segment.
Deskundige hulp bij het dagelijkse pallettransport.

Onze flexibele en kosteneffectieve elektrische palletwagens AME 15 zijn zuinige middenklasse trucks in het segment 
elektrische palletwagens. Ze zijn de perfecte kracht als het gaat om het meevoeren op een vrachtwagen of dagelijks 
pallettransport.

Met hun compacte ontwerp en extreem lage gewicht overtuigen ze vooral in krappe ruimtes en in gewichtsgevoelige 
omgevingen. De automatische snelheidsbegrenzing in bochten en de slakkengangmodus voor meer controle tijdens het 
rijden zorgen voor maximale veiligheid tijdens het werken.

De onderhoudsvrije lithium-ion accu garandeert maximale beschikbaarheid, terwijl de opportunity laadfunctie voor een 
verdere prestatieverbetering zorgt. Het ergonomische bedieningselement en de toegang via pincode vergemakkelijken de 
bediening voor de bestuurder.

Uw voordelen

• Sterke middenklasse elektrische palletwagen voor binnen en buiten.

• Krachtige lithium-ion accu met eenvoudige accuwissel.

• Automatische snelheidsaanpassing voor veilig rijden in bochten.

• Toegang via pincode als bescherming tegen ongeautoriseerd gebruik van de 
truck. .

• Betrouwbare Jungheinrich kwaliteit met duurzame componenten.



Uw Jungheinrich elektrische 
palletwagen
voor een maximaal klantvoordeel.

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

Beste voorwaarden voor 
veilig werken.

Maximale prestaties met de 
meest efficiënte trucks.

Als het gaat om het heffen of 
transporteren van goederen, staat 
efficiëntie bij ons voorop. De 
elektrische palletwagen AME 15 van 
Jungheinrich voert probleemloos 
allerlei taken in het dagelijkse 
pallettransport uit.

De veiligheid in uw magazijn is onze 
prioriteit. Daarom hebben wij onze 
elektrische palletwagens AME 15 
uitgerust met geavanceerde 
rijfuncties zodat uw medewerkers en 
de lading altijd optimaal beschermd 
zijn.

Dankzij de geavanceerde lithium-ion 
technologie zijn onze palletwagens 
AME 15 optimaal uitgerust voor 
langdurig werken in 
meerploegendienst. Intelligente 
functies zoals CAN-Bus foutdiagnose 
of toegang via pincode verhogen de 
efficiëntie.

Gecontroleerd werken
• Precieze controle van de 

insteekdiepte van de vorken om 
schade aan pallets en de truck te 
voorkomen.

• Dubbele vorkrollen in combinatie 
met beschermde inlooprollen 
voor het gemakkelijk dwars 
oppakken van pallets.

Maximale veiligheid
• De snelheidsregeling in bochten 

voorkomt dat de palletwagen 
kantelt en vergemakkelijkt het 
gebruik.

• Kruipgang voor het rijden met 
rechtopstaande dissel tijdens 
werkzaamheden in nauwe 
ruimtes zoals liften en 
vrachtwagens.

• Robuust stalen chassis voor grote 
bescherming tegen beschadiging.

Nauwkeurige navigatie
• Geveerde dissel voor maximaal 

rijcomfort en bescherming van de 
truckcomponenten.

• Eenvoudige bediening dankzij het 
ergonomische 
bedieningselement dat geschikt is 
voor links- en rechtshandigen.

Onderhoudsvrije lithium-ion accu
• Hoge kostenefficiëntie door 

langere levenscycli en 
onderhoudsvrije werking.

• Dankzij de snellaadfunctie maakt 
de lithium-ion accu een flexibel 
gebruik mogelijk.

• Efficiënte laadprocessen zonder 
dure laadinfrastructuur.

Innovatieve technologie
• CAN-Bus foutdiagnose om de 

storingsvrije werking van de truck 
te garanderen.

• Toegang via pincode om gebruik 
door ongeautoriseerde personen te 
voorkomen.



Modeloverzicht
Het passende model voor uw toepassingen:

Naam Capaciteit/last Rijsnelheid onbelast Werkbreedte (pallet 
800x1200 longitudi
naal)

Hefsnelheid onbelast

AME 15 
(540x800mm)

1500 kg 4,8 km/h 1783 mm 0,02 m/s

AME 15 
(540x1000mm)

1500 kg 4,8 km/h 1783 mm 0,02 m/s

AME 15 
(540x1150mm)

1500 kg 4,8 km/h 1783 mm 0,02 m/s

AME 15 
(685x1000mm)

1500 kg 4,8 km/h 0,02 m/s

AME 15 
(685x1150mm)

1500 kg 4,8 km/h 0,02 m/s

 

 

 

Gecertificeerd zijn de Jungheinrich 
Fabrieken in Norderstedt, Moosburg en 

Landsberg.
 

Jungheinrich intern transport materieel 
voldoet aan de Europese 
veiligheidsvoorschriften.  
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