
Elektrický ručně vedený nízkozdvižný 
vozík
AME 13
Výška zdvihu: 110 mm / Nosnost: 1300 kg



AME 13
Pionýr mezi elektrickými vozíky.
Optimální pro jednoduchou přepravu palet.

Nadmíru spolehlivé a velmi hospodárné elektrické vozíky AME 13 jsou naše cenově nejatraktivnější základní modely v sektoru 
elektrických nízkozdvižných vozíků. Hodí se výborně k jednoduchým činnostem jako je každodenní přeprava palet ve 
skladech či obchodech. Díky své kompaktní konstrukci a extrémně malé hmotnosti přesvědčí tyto vozíky svojí mimořádnou 
obratností zejména ve stísněném prostoru a také v prostředí, ve kterém hraje hmotnost obzvlášť důležitou roli. Robustní 
karosérie, jednoduchá manipulace a maximální efektivita zaručují spolehlivý výkon. Lithium-iontové baterie jsou zárukou 
maximální disponibility. Jejich výkon lze navíc zvýšit díky mezidobíjení. Ovládací prvky koncipované jak pro praváky tak pro 
leváky podstatně zjednodušují řidiči práci.

Přehled výhod

• Klasický vozík pro snadnou přepravu palet.

• Vynikající manévrování ve stísněných prostorách skladu.

• Vysoce výkonné lithium-iontové baterie s velmi snadnou výměnou.

• Ergonomický ovládací prvek vhodný pro leváky i praváky.

• Spolehlivá kvalita Jungheinrich založená na komponentách s dlouhou 
životností.



Váš elektrický vozík Jungheinrich
pro maximální užitek zákazníka

Individualita Efektivita Bezpečnost
Vozík, který je stejně 
individuální jako vaše 
podnikání.

Vynikající výkon s těmi 
nejefektivnějšími stroji.

Nejlepší předpoklady pro 
bezpečnou práci.

Smíme vám představit náš 
nízkozdvižný elektrický vozík? Náš 
klasik mezi elektrickými 
nízkozdvižnými vozíky: Jungheinrich 
AME 13. Díky své konstrukci 
s použitím robustních materiálů 
zvládají tyto univerzálně použitelné 
vozíky nejrůznější přepravní úkony 
s fascinující lehkostí.

Ať už se jedná o vícesměnný nebo 
nepřetržitý provoz či provoz 
s jednou baterií zatímco se druhá 
baterie nabíjí – nic z toho 
nepředstavuje pro naše vysoce 
efektivní elektrické vozíky AME 13 
problém. Můžete očekávat nejvyšší 
výkon při minimálních provozních 
nákladech!

Nové koště lépe mete! I ve vašem 
skladu! S elektrickými nízkozdvižnými 
vozíky AME 13 jste nejlépe vybaveni 
pro přepravu palet ve vašem skladu. 
Zdvih, spouštění a přeprava vašeho 
zboží ještě nikdy nebyla tak spolehlivá.

Maximální stabilita
• Opěrná kola pro stabilní jízdní 

chování vozíku i při plném 
naložení.

• Tandemové válečky vidlí 
v kombinaci se zakrytovanými 
nájezdovými kolečky pro 
komfortní nakládání a vykládání 
palet.

Pokroková lithium-iontová baterie
• Výkonná lithium-iontová baterie 

pro maximální disponibilitu a 
rychlé nabíjení.

• Rychlejší a bezproblémová 
výměna baterie díky praktickému 
zástrčnému systému.

Vysoká nákladová efektivita
• Delší životnost a bezúdržbový 

provoz.
• Efektivní nabíjení bez finančně 

náročné nabíjecí infrastruktury.

Bezpečný a spolehlivý provoz
• Snadný přístup ke všem 

komponentám vozíku díky 
otevřené konstrukci systému 
pojezdu i brzdění.

• Elektronika a zástrčky jsou 
optimálně chráněné proti prachu a 
vlhkosti díky krytí IP 54.

Přesná navigace
• Ergonomicky přizpůsobená hlavice 

oje s jednoznačným barevným 
kódováním a neopotřebovatelnými 
symboly na tlačítkách pro intuitivní 
ovládání.

• Snadná manipulace díky 
ovládacímu prvku vhodnému pro 
praváky i leváky.



Přehled modelů
Vhodný model pro vaše použití:

Název Nosnost/náklad Rychlost pojezdu bez 
nákladu

Šířka pracovní uličky 
(palety 800x1200 
uložené podélně)

Rychlost zdvihu bez 
nákladu

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 (ČR) s.r.o.
Modletice 101
251 01 Říčany
Telefon +420 313 333 111, 333
Fax +420 313 333 777

info@jungheinrich.cz  
www.jungheinrich.cz

 

 

Certifikované jsou naše výrobní závody v 
Norderstedtu, Moosburgu a Landsbergu.  

Vozíky Jungheinrich splňují evropské 
bezpečnostní požadavky.  
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