
Porta-paletes elétrico
AME 13
Elevação: 110 mm / Capacidade de carga: 1300 kg



AME 13
O modelo clássico dos porta-paletes 
elétricos.
Ideal para o fácil transporte de paletes.

Os fiáveis e económicos porta-paletes elétricos AME 13 são os nossos modelos básicos de preço acessível no segmento de 
porta-paletes elétricos. Eles são ideais para tarefas simples como o transporte diário de paletes em armazéns e lojas.

Devido ao seu design compacto e peso próprio extremamente baixo, os porta-paletes brilham particularmente em espaços 
apertados e ambientes sensíveis ao peso com a sua impressionante manobrabilidade. O chassis robusto, o manuseamento 
fácil e a eficiência energética máxima garantem um desempenho fiável.

Uma bateria de iões de lítio garante disponibilidade máxima e o seu desempenho pode ser aumentado ainda mais graças à 
função de carregamento de impulso e oportunidade. O elemento de comando, adequado para destros e esquerdinos, 
permite um manuseamento fácil para o operador.

Todas as vantagens em resumo

• Equipamento básico clássico para o transporte eficiente de paletes.

• Elevada manobrabilidade em áreas de armazenamento estreitas.

• Bateria de iões de lítio potente com fácil troca de bateria.

• Elemento de comando ergonómico, adequado tanto para destros como para 
esquerdinos.

• Qualidade fiável da Jungheinrich com componentes duráveis.



O seu porta-paletes elétrico da 
Jungheinrich
para máximos benefícios para o cliente

Personalização Eficiência Segurança
Um equipamento tão 
individual quanto o seu 
negócio.

Máximo desempenho com 
os equipamentos mais 
eficientes.

Melhores condições para um 
trabalho seguro.

Apresentamos o nosso clássico entre 
os porta-paletes elétricos: o 
Jungheinrich AME 13. Graças ao 
acabamento estável e aos materiais 
robustos, os equipamentos realizam 
uma ampla gama de tarefas de 
transporte com facilidade 
impressionante.

Operação de vários turnos, operação 
24 horas ou trabalhar com uma 
bateria enquanto a segunda bateria 
está a ser carregada – nada disso é 
problema para os nossos porta- 
paletes elétricos AME 13 altamente 
eficientes. Espere máximo 
desempenho com baixos custos 
operativos!

Agora é que o seu tráfego interno de 
mercadorias vai começar a mover-se! 
Com o porta-paletes elétrico AME 13, 
está idealmente equipado para um 
transporte eficiente de paletes – 
nunca foi tão seguro elevar, baixar e 
mover mercadorias.

Elevada estabilidade
• Rodas de apoio para 

manuseamento estável do 
equipamento, mesmo com carga 
total.

• Rolos de garfo tandem em 
combinação com roletes de 
entrada protegidos para uma 
recolha e deposição conveniente 
das paletes.

Tecnologia avançada de iões de lítio
• Potente bateria de iões de lítio 

para máxima disponibilidade e 
curtos tempos de carregamento.

• Troca de bateria mais rápida e 
descomplicada devido ao prático 
sistema de encaixe.

Elevada eficiência de custos
• Vida útil mais longa e 

funcionamento sem 
manutenção.

• Processos de carregamento 
eficientes sem infraestrutura de 
carregamento dispendiosa.

Funcionamento seguro
• Fácil acesso a todos os 

componentes do equipamento 
graças ao design aberto do sistema 
de condução e travagem.

• Devido à caixa IP 54, o controlo e a 
ficha estão perfeitamente 
protegidos contra poeira e 
humidade.

Navegação precisa
• Braço de timão ergonomicamente 

adaptado com codificação de 
cores clara e símbolos de botão 
sem desgaste para operação 
intuitiva.

• Manuseamento fácil devido ao 
elemento de comando adequado 
para esquerdinos e destros.



Visão geral do modelo
O modelo adequado para as suas aplicações:

Nome Capacidade de car
ga/carga

Velocidade de mar
cha sem carga

Largura de trabalho 
(palete 800x1200 
longitudinal)

Velocidade da eleva
ção sem carga

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 Portugal

Equipamentos de Transporte, Lda.
Delegação Sul - Tel. Geral 219 156 060
 
Delegação Norte - Tel. Geral 252 249 010
 
Serviço Aluguer
Nacional 21 915 6070
 
Serviço Pós-Venda
Nacional 21 915 6060

linha.directa@jungheinrich.pt  
www.jungheinrich.pt

 

 

As nossas fábricas alemãs em 
Nordestedt, Moosburg e Landsberg 

estão certificadas.
 

Os equipamentos da Jungheinrich para 
movimentação da carga estão em 

conformidade com os requisitos de 
segurança europeus.
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