
Elektromos gyalogkíséretű emelőkocsi
AME 13
Emelési magasság: 110 mm / Teherbírás: 1300 kg



AME 13
A klasszikus alap kivitelű 
elektromos emelőkocsi.
Ideális raklapok egyszerű szállításához.

A megbízható és költséghatékony AME 13 elektromos emelőkocsi kedvező árú alapmodellünk az elektromos emelőkocsik 
szegmensében. Kiválóan megfelelnek olyan egyszerű feladatokhoz, mint a raklapok raktárakban és üzletekben történő napi 
szintű mozgatása.

Kompakt kialakításuknak és rendkívül alacsony saját tömegüknek köszönhetően az emelőkocsik lenyűgöző 
fordulékonyságot produkálnak, különösen szűk helyeken és súlyérzékeny környezetekben. A robusztus karosszéria, az 
egyszerű kezelés és a rendkívüli energiahatékonyság megbízható teljesítményt garantál.

A maximális rendelkezésre állást egy lítiumion-akkumulátor biztosítja, amelynek a teljesítménye a gyors- és köztes töltésnek 
köszönhetően még tovább növelhető. A bal- és jobbkezesek számára is alkalmas kezelőelem könnyű működtetést tesz 
lehetővé a kezelő számára.

Előnyök áttekintése

• Klasszikus alapgép a hatékony raklapszállításhoz.

• Kiváló manőverezhetőség szűk raktárterületeken.

• Nagy teljesítményű lítiumion-akkumulátor, egyszerű akkumulátorcserével.

• Ergonomikus, bal- és jobbkezesek számára egyaránt alkalmas kezelőelem.

• Megbízható Jungheinrich minőség hosszú élettartamú komponensekkel.



Jungheinrich elektromos emelőkocsi
az ügyfelek előnyeit maximálisan szem 
előtt tartva

Egyedi jellemzők Hatékonyság Biztonság
Egy targonca, amely olyan 
egyedi, mint az Ön 
vállalkozása.

Maximális teljesítmény a 
leghatékonyabb 
raklapszállítókkal.

Kiváló feltételek a 
biztonságos 
munkavégzéshez.

Bemutathatjuk klasszikus 
raklapszállítónkat? Klasszikus az 
elektromos emelőkocsik között: 
Jungheinrich AME 13. A stabil 
kivitelezésnek és a robusztus 
alapanyagoknak köszönhetően a 
gépek sokrétű szállítási feladatokat 
tudnak ellátni, lenyűgöző 
könnyedséggel.

A többműszakos üzemeltetés, a 24 
órás üzem vagy a csereakkumulátor 
töltési ideje alatt végzett munka - 
mindez nem jelent problémát a nagy 
hatékonyságú AME 13 elektromos 
emelőkocsink számára. Maximális 
teljesítményre számíthat, alacsony 
üzemeltetési költségek mellett!

Mozgásba hozzuk raktárának 
áruforgalmát! Az AME 13 elektromos 
gyalogkíséretű raklapszállítóval Ön 
ideális eszközre tesz szert a hatékony 
raklapszállításhoz – még soha nem 
volt ilyen biztonságos az áruk emelése, 
süllyesztése és mozgatása.

Nagyfokú stabilitás
• Támasztókerekek a targonca 

stabil menettulajdonsága 
érdekében teljes terhelés mellett 
is.

• Védett bevezető görgőkkel 
kombinált tandem villagörgők a 
raklapok kényelmes felemelése és 
lehelyezése érdekében.

Fejlett lítiumion technológia
• Nagy teljesítményű lítiumion- 

akkumulátor a maximális 
rendelkezésre állás és a rövid 
töltési idő érdekében.

• Gyors és egyszerű 
akkumulátorcsere a praktikus 
illesztő rendszernek 
köszönhetően.

Magas költséghatékonyság
• Hosszabb életciklus és 

karbantartásmentes üzem.
• Hatékony töltési folyamatok 

költséges töltési infrastruktúra 
nélkül.

Biztonságos üzemeltetés
• Egyszerű hozzáférés az összes 

gépkomponenshez a haladási és 
fékrendszer nyitott kialakítási 
módjának köszönhetően.

• Az IP 54 védettségű háznak 
köszönhetően a vezérlő és a 
csatlakozók optimális védelemmel 
rendelkeznek a por és a nedvesség 
ellen.

Precíz navigáció
• Ergonomikusan kialakított 

kezelőkar egyértelmű színkódokkal 
és kopásmentes 
gombszimbólumokkal az intuitív 
kezelés érdekében.

• Egyszerű kezelés a bal- és 
jobbkezesek számára egyaránt 
alkalmas kezelőelem révén.



Modellek áttekintése
Az Ön alkalmazásának megfelelő modell:

Név Teherbírás/teher Haladási sebesség 
teher nélkül

Munkafolyosó 
szélessége (800 x 
1200 mm rakodólap 
esetén, 
hosszirányban)

Emelési sebesség 
teher nélkül

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

Jungheinrich Hungária Kft.
2051 Biatorbágy
Vendel Park, Tormásrét u. 14
Telefon: +36 23/531 500
Telefax: +36 23/531 501

info@jungheinrich.hu  
www.jungheinrich.hu

 

 

Tanúsítvánnyal rendelkező német gyárak 
Norderstedtben, Moosburgban, 

Landsbergben és az alkatrészellátó- 
központ Kaltenkirchenben.

 

A Jungheinrich targoncák megfelelnek 
az európai biztonsági 

követelményeknek.  
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