
Elektrisk palleløfter med styrestang
AME 13
Løftehøjde: 110 mm / Lasteevne: 1300 kg



AME 13
Den klassiske startmodel blandt 
elpalleløfterne.
Optimal til enkel transport af paller.

De driftssikre og omkostningseffektive elpalleløftere AME 13 er vores billigste startmodeller i segmentet elhåndløftevogne. 
De egner sig fint til enkle opgaver som den daglige transport af paller i lagre og forretninger.

Med deres kompakte konstruktion og ekstremt lave egenvægt udmærker de sig især, hvor der er lidt plads, og i 
vægtfølsomme omgivelser med imponerende manøvredygtighed. Det robuste karosseri, den enkle håndtering og optimal 
energieffektivitet sikrer pålidelig ydelse.

Et litium-ion-batteri sørger for maksimal tilgængelighed, der kan øges endnu mere med lyn- eller 
mellemopladningsfunktioner. Med betjeningselementet, der kan anvendes lige godt af venstre- og højrehåndede, gøres 
håndteringen enklere for brugeren.

Alle fordele ved første øjekast

• Klassisk startmodel til effektiv transport af paller.

• Meget let at manøvrere i lagerområder med lidt plads.

• Kraftigt litium-ion-batteri med enkelt batteriskift.

• Ergonomisk betjeningselement, der er let at betjene for både venstre- og 
højrehåndede.

• Pålidelig Jungheinrich-kvalitet med holdbare komponenter.



Din Jungheinrich-elpalleløfter
giver maksimale fordele

Individualitet Effektivitet Sikkerhed
En truck, der er lige så 
individuel som din 
virksomhed.

Maksimal ydelse med de 
mest effektive trucks.

De bedste forudsætninger 
for sikkert arbejde.

Må vi præsentere? Vores klassikere 
inden for elpalleløftere, Jungheinrich 
AME 13. Med deres stabile 
konstruktion og robuste materialer 
klarer truckene mange forskellige 
transportopgaver med imponerende 
lethed.

Flerholdsdrift, 24-timers drift eller 
arbejde med et batteri, mens det 
andet batteri oplades er ikke noget 
problem for vores meget effektive 
elektriske AME 13-palleløfter. Du kan 
regne med optimal ydelse og lave 
driftsomkostninger!

Nu kommer der fart på din interne 
varetransport! Med den 
styrestangsstyrede palleløfter AME 13 
er du optimalt udstyret til effektiv 
palletransport. Aldrig før har det været 
så sikkert at løfte, sænke og 
transportere varer.

Stor stabilitet
• Støttehjul giver trucken stabile 

køreegenskaber, også når den er 
fuldt lastet.

• Tandemgaffelruller kombineret 
med beskyttede indløbsruller 
giver komfortabel opsamling og 
nedsætning af pallerne.

Avanceret litium-ion-teknologi
• Kraftigt litium-ion-batteri giver 

maksimal tilgængelighed og korte 
opladningstider.

• Hurtigt og ukompliceret 
batteriskift med praktisk 
stiksystem.

Høj omkostningseffektivitet
• Længere livscyklusser og 

vedligeholdelsesfri anvendelse.
• Effektive ladeprocesser uden dyr 

ladeinfrastruktur.

Sikker anvendelse
• Køre- og bremsesystemets åbne 

konstruktion giver let adgang til alle 
truckkomponenter.

• Takket være IP 54-huset er styring 
og stik beskyttet optimalt mod støv 
og fugt.

Præcis navigation
• Ergonomisk tilpasset 

styrestangsarm med tydelig 
farvekodning og slidstærke 
knapsymboler giver intuitiv 
betjening.

• Enkel håndtering med 
betjeningselement, der kan 
anvendes af både højre- og 
venstrehåndede.



Model Oversigt
Den rigtige model til dine applikationer:

Navn Kapacitet / belastning Kørehastighed uden 
last

Arbejdsbredde (pall 
800x1200 langsgåen
de)

Løftehastighed uden 
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 Danmark A/S
Øst: Mårkærvej 3, 2630 Taastrup
Vest: Vrøndingvej 5, 8700 Horsens
Telefon 7027 6040
Telefax 7027 6041

kontakt@jungheinrich.dk  
www.jungheinrich.dk

 

 

Vores fabrikker i Norderstedt, Moosburg 
og Landsberg, samt vores 

reservedelscenter i KaltenKirchen, er 
certificeret.

 

Jungheinrich truck opfylder de 
europæiske sikkerhedskrav.  
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