
Trehjulet eltruck
EFG 110-115
Løftehøjde: 2300-6500 mm / Lasteevne: 1000-1500 kg



Den mest manøvredygtige eltruck
i sin klasse.
Kompakt udvendig og rummelig indvendig.

De meget kompakte og manøvredygtige, elektriske kontravægtstrucks i serie 1 er den mest rentable løsning til hurtig 
vareomlæsning, både inde og ude. De kombinerer høj effektivitet og fleksibilitet med optimal sikkerhed.

Deres kompakte konstruktion og træk bagpå med én motor muliggør 180°-drejninger på stedet med stor 
manøvredygtighed. Det giver hurtig og præcis manøvrering samt optimal ydelse, også hvor der er lidt plads, især ved på- og 
aflæsning af lastbiler. Endvidere sikrer vores velkendte blysyrebatterier med direkte adgang høje ydelsesdata og stor 
udholdenhed.

I den forbindelse sikrer køre- og løftemotorerne med vedligeholdelsesfri vekselstrømsteknik og et ergonomisk cockpit med 
udsyn hele vejen rundt sikker kørsel og optimale arbejdsbetingelser. Individuelle tilpasningsmuligheder for brugeren er basis 
for meget effektivt og samtidig ergonomisk arbejde i alle lageromgivelser.

Alle fordele ved første øjekast

• Træk bagpå med 1 motor giver maksimal manøvredygtighed

• Kompakt med en bredde på kun 990 mm

• Fantastisk udsyn hele vejen rundt med panoramamast

• Rummelig arbejdsplads giver effektivt arbejde

• Vedligeholdelsesfrit batteri med direkte adgang



Din Jungheinrich-eltruck
giver maksimale fordele.

Effektivitet Sikkerhed Individualitet
Maksimal ydelse med de 
mest effektive trucks.

De bedste forudsætninger 
for sikkert arbejde.

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

Lave livscyklusomkostninger, stærke 
ydelsesdata og en ergonomisk 
optimalt udformet førerplads giver 
optimal effektivitet og lav 
miljøbelastning.

Vores trucks finder vej, og 
intelligente assistentsystemer og 
forskelligt sikkerhedsudstyr øger 
sikkerheden på lageret.

Diverse tilvalgsmuligheder og 
individuelt justerbare 
betjeningselementer tilpasser sig 
enhver bruger- og indsatsprofil – som 
skabt til højeffektive arbejdsindsatser.

Driftsøkonomisk kørsel og løft
• Optimal virkningsgrad med 

vekselstrømsteknik.
• Energigenvindingssystem.
• Intet behov for motorventilator.
• Væsentligt længere indsatstid og 

tilsvarende færre batteriskift.
• Samme sænkehastighed med og 

uden last på grund af progressiv 
sænkebremseventil.

Effektive vekselstrømsmotorer
• Vedligeholdelsesfri køre- og 

løftemotor i vekselstrømsteknik 
uden kulbørster.

• Beskyttet mod støv, snavs, fugt 
og vand med komplet 
indkapslede motorer og 
elektroniske komponenter i 
henhold til IP 54.

• Suveræn varmeeffektivitet (ikke 
behov for ventilatorer).

Stærkt reducerede serviceudgifter
• Stålkappe i ét stykke giver hurtig 

og let adgang til batteriet med 2 
håndtag.

• Længere serviceintervaller: Kun 
for hver 1.000 driftstimer eller 
hver 12. måned.

• Hydraulisk styring med 
fuldstændigt indkapslet 
tandhjulssystem.

• Vedligeholdelses- og slitagefrie 
motorer i vekselstrømsteknik.

Sikkerhedsudstyr
• Fuld nominel løfteevne indtil 

henholdsvis 4500 mm på EFG 115 
og 5000 mm på EFG 110k/ 
110/113 takket være fremragende 
stabilitet.

• Automatisk reduktion af 
kørehastigheden ved kørsel i 
kurver med curveCONTROL som 
tilvalg.

Ergonomisk arbejdsplads
Afslappende arbejde uden træthed, 
også i lange skift, med en 
ergonomisk udformet arbejdsplads:
• Øget frihøjde over hovedet takket 

være forhøjet komforttag som 
standard.

• Fantastisk udsyn gennem 
panoramamasten og 
gaffelslæden med frit udsyn øger 
sikkerheden.

• Nemmere styring med 
servohydraulik med 5,2 
omdrejninger for 180° ratudslag.

Innovativ styreteknik
• Præcis kørsel med vekselstrøm- 

impulsstyring.
• Fleksibilitet med programmerbare 

ydelsesparametre.
• 5 køreprogrammer at vælge 

imellem (tilvalg).
• Behageligt arbejde med kombineret 

køreretnings-/hydraulikhåndtag 
soloPILOT eller multiPILOT (tilvalg).

soloPILOT (som standard)
• Kombination af funktionerne løft/ 

sænkning, køreretningsvalg og 
horn i ét styrehåndtag.

• Betjening af yderligere funktioner: 
Tiltning frem/tilbage, sideskift 
(tilvalg) og tillægshydraulik (tilvalg) 
ved hjælp af betjeningselementer, 
som er placeret umiddelbart ved 
siden af.

multiPILOT (tilvalg)
• Kombination af samtlige køre- og 

hydraulikfunktioner i ét centralt 
styrehåndtag.

• Let afgivelse af samtlige 
styrekommandoer uden at skulle 
flytte hånden.

• Ergonomisk optimeret greb.
• Multibetjening af 

hydraulikfunktioner.



Model Oversigt
Den rigtige model til dine applikationer:

Navn Kapacitet / be
lastning

Løftehøjde 
(maks.)

Kørehastighed 
uden last

Arbejdsbredde 
(pall 800x1200 
langsgående)

Løftehastighed 
uden last

EFG 110k sol
oPILOT

1000 kg 5500 mm 12,5 km/h 3025 mm 0,5 m/s

EFG 110k 
multiPILOT

1000 kg 5500 mm 12,5 km/h 3025 mm 0,5 m/s

EFG 110 sol
oPILOT

1000 kg 6000 mm 12,5 km/h 3079 mm 0,5 m/s

EFG 110 mul
tiPILOT

1000 kg 6000 mm 12,5 km/h 3079 mm 0,5 m/s

EFG 113 sol
oPILOT

1250 kg 6500 mm 12,5 km/h 3187 mm 0,5 m/s

EFG 113 mul
tiPILOT

1250 kg 6500 mm 12,5 km/h 3187 mm 0,5 m/s

EFG 115 sol
oPILOT

1500 kg 6500 mm 12,5 km/h 3241 mm 0,5 m/s

EFG 115 mul
tiPILOT

1500 kg 6500 mm 12,5 km/h 3241 mm 0,5 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 er certificeret.  

Jungheinrich truck opfylder de 
europæiske sikkerhedskrav.  
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