
Hurtigløft som standard 
(op til 120 kg)

Kort og manøvredygtig

Robust og langtidsholdbar

Enestående betjeningselement

Særligt støjsvag kørsel

AM 15l
Håndløftevogn med flade gafler (1.500 kg)

AM 15l er ideel til paller med lav indkøringshøjde. Den sænkede 
højde på 51 mm gør det let at håndtere mange forskellige spe-
cialpaller og flade paller. På trods af den lave indkøringshøjde 
opnår AM 15l en frihøjde på 13 mm. Små ujævnheder kan man 
dermed let køre over.

Det fremragende ergonomiske betjeningshåndtag er let at 

komme til og giver sikker håndtering af håndløftevognen i alle 
situationer.

Hurtigløftet med automatisk skift (aktivt op til 120 kg), som er 
standard, sikrer optimal betjeningskraft. Med kun få pumpebe-
vægelser er pallen fri af gulvet. Det sparer tid og omkostninger 
og øger effektiviteten.
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1) findes med andre gaffellængder
2) findes også med 680 mm

Dette typeblad iht. VDI-retningslinje 2198 nævner kun standardudstyrets tekniske værdier. Andre hjul, andre master, ekstraanordninger osv. kan resultere i andre værdier.

Tekniske data iht. VDI 2198

Dato: 08/2006
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1.1 Producent (kort)  Jungheinrich

1.2 Producentens typebetegnelse  AM 15l

1.3 Drev  manuel

1.4 Betjening: manuel, gående, stående, siddende, plukketruck  manuel

1.5 Løfteevne/last Q t 1,5

1.6 Lastens tyngdepunkt c mm 400 500 600

1.8 Lastafstand x mm 525 680 880

1.9 Akselafstand y mm 745 900 1.100
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2.1 Egenvægt  kg 71 72 74

2.3 Akselbelastning uden last for/bag  kg 60 / 28
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3.1 Dæk  C, N

3.2 Dækstørrelse for  mm Ø 170x50

3.3 Dækstørrelse bag  mm Ø 50x70

3.5 Hjul, antal for/bag (× = drevet)  2/4

3.6 Sporbredde, for b10 mm 109

3.7 Sporbredde, bag b11 mm 370
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4.4 Løftehøjde h3 mm 120

4.9 Styrestangens højde i kørepositionen min/maks h14 mm 1.237

4.14 Standhøjde, hævet h12 mm 171

4.15 Højde sænket h13 mm 51

4.19 Samlet længde l1 mm 1.175 1.330 1.530

4.20 Længde inkl. gaffelbagside l2 mm 380

4.21 Samlet bredde b1/b2 mm 5202)

4.22 Gaffelmål s/e/l mm 38 / 150 / 7951) 38 / 150 / 9501) 38 / 150 / 1.1501)

4.25 Gaffelbredde udvendig b5 mm 5202)

4.32 Frihøjde midte akselafstand m2 mm 13

4.33 Arbejdsgangbredde ved palle 1000 x 1200 på tværs Ast mm 1.584

4.34 Arbejdsgangbredde ved palle 800 x 1200 på langs Ast mm 1.784

4.35 Venderadius Wa mm 1.274
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a 5.3 Sænkehastighed med/uden last  m/s 0,09 / 0,02



Udnyt fordelene

Flade, stabile gafler Ergonomisk betjeningselement Konstant smurte forbindelser sikrer 
vedligeholdelsesfri brug

Lav sænket højde
Takket være den lave sænkede højde på 
51 mm er AM 15I ideelt egnet til brug ved 
paller med en lav indkøringshøjde.

Let at håndtere
Det letbevægelige betjeningselement 
håndteres lige let af både højre- og ven-
strehåndede. Den særlige sænkeventil 

muliggør en ekstra blid og kontrolleret 
sænkning af lasten. Hurtigløft som stan-
dard (op til 120 kg) sikrer, at paller løftes 
fri af gulvet med få pumpebevægelser.

Kort og manøvredygtig
Udbygningslængden på 380 mm 
muliggør sikker og let brug selv på den 
trangeste plads.

Støjsvag og robust
De robuste bøsninger ved hjul og led 
sikrer rolige køreegenskaber og en sær-
deles lang levetid. Samlingerne skal ikke 
længere smøres, og dog kører AM 15I let 
og pålideligt.
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Jungheinrich truck opfylder de 
europæiske sikkerhedskrav.

Vores fabrikker i Norderstedt, 
Moosburg og Landsberg 

er certificeret.


