
Elektrisk låglyftare/ledtruck
AME 13
Lyfthöjd: 110 mm / Lastkapacitet: 1300 kg



AME 13
Den klassiska ingångstrucken 
bland eldrivna pallyftare.
Optimal för enkel palltransport.

De tillförlitliga och kostnadseffektiva eldrivna pallyftarna AME 13 är våra ingångsmodeller med förmånligt pris i segmentet 
eldrivna pallyftare. De lämpar sig perfekt för enkla uppgifter som t.ex. daglig transport av pallar i lagerlokaler och magasin.

Den kompakta konstruktionen och den extremt låga vikten gör att pallyftarna lämpar sig särskilt väl i trånga utrymmen och i 
viktkänsliga miljöer. Den robusta karossen, det enkla handhavandet och maximal energieffektivitet garanterar tillförlitlig 
prestanda.

Ett litiumjonbatteri ger maximal tillgänglighet. Tack vare boost- och opportunity-laddningsfunktionen kan batteriets effekt 
ökas ytterligare. Reglaget som lämpar sig både för höger- och vänsterhänta gör det enkelt att hantera trucken.

Fördelar

• Klassisk ingångsmodell för effektiv transport av lastpallar.

• Lättmanövrerad i trånga lagerutrymmen.

• Kraftfullt litiumjonbatteri med enkelt batteribyte.

• Ergonomiskt styrreglage som passar lika bra för vänster- som för högerhänta.

• Tillförlitlig Jungheinrich-kvalitet med komponenter med lång livslängd.



Din eldrivna pallyftare från 
Jungheinrich
Ger maximal nytta på lagret

Individuell 
anpassning

Effektivitet Säkerhet

En truck lika individuell 
som ditt företag.

Maximal kapacitet med de 
effektivaste truckarna.

De bästa förutsättningarna 
för säkert arbete.

Får vi lov att presentera? Vår klassiker 
bland eldrivna pallyftare, 
Jungheinrich AME 13. Det stabila 
utförandet och de robusta 
materialen gör att truckarna klarar de 
mest skiftande transportuppdrag 
imponerande enkelt.

Flerskiftsdrift, dygnet runt-drift eller 
arbete med ett batteri medan det 
andra batteriet laddas – det är inget 
problem för våra högeffektiva 
eldrivna AME 13-pallyftare. Du kan 
förvänta dig maximal prestanda och 
låga driftskostnader!

Sätt fart på din interna godstrafik! Med 
de eldrivna ledtruckarna AME 13 är du 
optimalt rustad för effektiv 
palltransport – lyftning, sänkning och 
hantering av gods har aldrig varit så här 
säkert.

Hög stabilitet
• Stödhjul för stabila köregenskaper 

hos staplaren även med full last.
• Tandemgaffelhjul i kombination 

med skyddade klätterhjul för 
bekväm upptagning och 
nedsättning av pallarna.

Avancerad litiumjonteknik
• Kraftfullt litiumjonbatteri för 

maximal tillgänglighet och korta 
laddningstider.

• Snabbt och okomplicerat 
batteribyte med praktiskt 
instickssystem.

Hög kostnadseffektivitet
• Längre livscykler och underhållsfri 

drift.
• Effektiva laddningsprocesser utan 

dyr laddningsinfrastruktur.

Säker drift
• Lätt att komma åt alla 

truckkomponenter genom driv- 
och bromssystemets öppna 
konstruktion.

• Styrningen och kontakterna är 
optimalt skyddade mot damm och 
fukt med IP 54-hölje.

Exakt navigation
• Ergonomiskt anpassad styrarm med 

tydlig färgkodning och slitagefria 
knappsymboler för intuitivt 
handhavande.

• Enkelt handhavande med reglage 
som passar såväl höger- som 
vänsterhänta.



Modellöversikt
Den rätta modellen för dina applikationer:

Namn Kapacitet / belastning Körhastighet utan 
last

Arbetsbredd (pall 
800x1200 längsgåen
de)

Lyfthastighet utan 
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

Jungheinrich Svenska AB
Huvudkontor:
Starrvägen 16
232 61 ARLÖV
Telefon 040 - 690 46 00
Telefax 040 - 690 46 99

kundkontakt@jungheinrich.se  
www.jungheinrich.se

 

 

Truckfabrikerna i Norderstedt, Moosburg 
och Landsberg i Tyskland är certifierade.  

Jungheinrichs truckar uppfyller de 
europeiska säkerhetskraven.  
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