
Elektrisk palletruck
AME 13
Løftehøyde: 110 mm / Løftekapasitet: 1300 kg



AME 13
Den klassiske basismodellen blant 
elektriske palletrucker
Perfekt til enkel transport av paller.

Pålitelige og kostnadseffektive AME 13 er den prisgunstige basismodellen vår i segmentet elektriske palletrucker. Den egner 
seg best til enkle, hverdagslige oppgaver som transport av paller i lagerbygg og butikker. Med kompakt konstruksjon og lav 
egenvekt imponerer den elektriske palletrucken særlig der plassen er liten og underlagets bæreevne begrenset. Det robuste 
karosseriet, enkel manøvrering og god energiøkonomisering gjør den pålitelig i bruk. Litiumionbatteriet med hurtiglading 
gjør at du får enda bedre ytelse og maksimal tilgjengelighet på trucken. Betjeningsenheten passer både venstre- og 
høyrehendte truckførere.

Fordeler

• Klassisk basismodell til effektiv transport av paller.

• God manøvrerbarhet i trange lagerområder

• Kraftig litiumionbatteri med enkelt batteribytte.

• Ergonomisk betjeningsenhet som passer både høyre- og venstrehendte.

• Pålitelig Jungheinrich-kvalitet med slitesterke komponenter.



Jungheinrich sine elektriske 
palletrucker
med maksimale fordeler for kunden.

Individualitet Effektivitet Sikkerhet
En truck som er like 
individuell som bedriften 
din.

Maksimal ytelse med 
effektive trucker.

De beste forutsetningene for 
et trygt arbeidsmiljø.

La oss presentere … klassikeren blant 
våre elektriske palletrucker – 
Jungheinrich AME 13. Takket være 
solid utførelse og robuste materialer 
takler disse truckene et bredt spekter 
av transportoppgaver med 
imponerende letthet.

Drift over flere skift, døgnkontinuerlig 
drift eller arbeid med det ene 
batteriet mens det andre står til 
lading – ikke noe problem med våre 
effektive elektriske palletrucker 
AME 13. Forvent topp ytelser med 
lave driftskostnader!

Nå blir det fart på varetransporten i 
bedriften din! Med den elektriske 
ledetrucken AME 13 er du godt rustet 
til effektiv palletransport. Aldri før har 
løfting, senking og flytting av last vært 
tryggere.

Høy stabilitet
• Støttehjul gir trucken stabile 

kjøreegenskaper når den er 
fullastet.

• Tandem-gaffelruller i 
kombinasjon med beskyttede 
innkjøringsruller gjør opptak og 
nedsetting av paller svært 
komfortabelt.

Avansert Li-ionteknologi
• Kraftig Li-ionbatteri for maksimal 

tilgjengelighet og rask lading.
• Raskt og ukomplisert batteribytte 

takket være praktisk plug-in- 
system.

Høy kostnadeffektivitet
• Lengre livssyklus og 

vedlikeholdsfri drift.
• Effektiv lading uten kostbar 

ladeinfrastruktur.

Sikker drift
• Kjøre- og bremsesystemets åpne 

konstruksjon gir enkel tilgang til alle 
komponenter på trucken.

• Med kapslingsgrad IP54 er 
elektronikk og støpsel optimalt 
beskyttet mot støv og fukt.

Presis navigasjon
• Ergonomisk tilpasset ledehendel 

med tydelig fargekoding og 
slitesterke symboler på knappene 
for intuitiv betjening.

• Betjeningsenhet som er enkelt å 
håndtere både for venstre- og 
høyrehendte.



Modell oversikt
Den riktige modellen for dine applikasjoner:

Navn Løftekapasitet last Kjørehastighet uten 
last

Arbeidsbredde (pall 
800x1200 
langsgående)

Løftehastighet uten 
last

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 Norge AS
Alf Bjerckes vei 30 · 0596 Oslo
Postboks 246 Leirdal · 1011 Oslo
 
Telefon 02350
24-timers servicevakt 480 75 450

kontakt@jungheinrich.no  
www.jungheinrich.no

 

 

De tyske produksjonsstedene er 
sertifisert i Norderstedt, Moosburg og 

Landsberg.
 

Jungheinrich-trucker bygges i henhold 
til Eusikkerhetsbestemmelsene og CE- 

forskriftene  
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