
Електричний повідковий візок
AME 13
Висота підйому: 110 мм / Вантажопідйомність: 1300 кг



AME 13
Класичний візок із серії електричних 
підйомних візків.
Ідеально підходить для легкого транспортування палет.

Надійні та економні електричні підйомні візки  AME 13 – це наші доступні моделі початкового рівня в сегменті 
електричних вилкових навантажувачів. Вони ідеально підходять для простих завдань, таких як щоденне 
переміщення палет на складах і в магазинах.

Завдяки своїй компактній конструкції та надзвичайно малій вазі візки для палет вражають своєю маневреністю, 
особливо у вузьких та чутливих до ваги приміщеннях. Міцний кузов, легке управління та максимальна 
енергоефективність гарантують надійну роботу.

Літій-іонний акумулятор забезпечує максимальну готовність, а його продуктивність може бути додатково 
збільшена завдяки функціям прискореної та додаткової зарядки. Елемент керування, який підходить як для лівші, 
так і для правші, забезпечує легке управління для оператора.

Всі переваги одним поглядом

• Класичний візок початкового рівня для ефективного транспортування палет.

• Висока маневреність у тісних ділянках складу.

• Потужний літій-іонний акумулятор із простою заміною акумулятора.

• Ергономічний елемент керування, що однаково підходить як для лівші, так і 
для правші.

• Надійна якість із зносостійкими компонентами від Jungheinrich.



ваш візок з електричним двигуном від 
Jungheinrich
для максимальної вигоди клієнта.



Огляд
Слушне рішення для вашої області використання:

Прізвище Вантажопідйом
ність/навантаження

Швидкість руху без 
вантажу

Ширина робочого 
проходу (палета 
800x1200 уздовж)

Швидкість підйому 
без вантажу

AME 13 
(550x800)

1300 кг 5 км/ч 1993 мм 0,03 м/сек

AME 13 
(550x1150)

1300 кг 5 км/ч 2095 мм 0,03 м/сек

AME 13 
(685x1000)

1300 кг 5 км/ч 0,03 м/сек

AME 13 
(685x1150)

1300 кг 5 км/ч 0,03 м/сек

ТОВ "Юнгхайнріх Ліфт Трак"
вул. Качалова, 5-Г 
03126, Київ, Україна 
тел. 044 583 1 583 
факс 044 583 1 584

info@jungheinrich.ua  
www.jungheinrich.ua

 

 

Заводи, центри збуту і сервіс 
Jungheinrich у Європі ISO 9001/ ISO 

14001.
 

Підлогові підйомно-транспортні 
засоби Jungheinrich відповідають 
європейським вимогам безпеки.  
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