
Trehjulig elektrisk motviktstruck/ 
eltruck
EFG 110-115
Lyfthöjd: 2300-6500 mm / Lastkapacitet: 1000-1500 kg



Den mest lättmanövrerade 
eltrucken
i sin klass.
Kompakt på utsidan och rymlig på insidan.

De eldrivna motviktstruckarna i EFG 1-serien är extremt kompakta och smidiga. Det ger kostnadseffektiv lösning för snabb 
godshantering, både inom- och utomhus. Dessutom kombinerar truckarna hög effektivitet och flexibilitet med högsta 
möjliga säkerhet. Deras kompakta konstruktion och den enmotoriga bakhjulsdriften möjliggör en 180°-rotation på stället för 
maximal manövrerbarhet. Därmed är en snabb och exakt manövrering möjlig. Det ger högsta kapacitet även i trånga 
utrymmen, så som vid lastning och lossning av lastbilar. Dessutom garanterar våra väl beprövade blysyrabatterier hög 
effektivitet och uthållighet.Driv- och lyftmotorerna med underhållsfri växelströmsteknik och ergonomisk förarhytt med sikt 
runt ger säkra köregenskaper och optimala arbetsförhållanden. Individuella anpassningsmöjligheter för föraren bildar 
grunden för effektivt och ergonomiskt arbete på lagret.

Fördelar

• Enmotorig bakhjulsdrift för maximal manövrerbarhet

• Kompakta mått med en bredd på endast 990 mm

• Panorama-stativ ger utmärkt sikt runt om trucken

• Rymlig arbetsplats för effektivt arbete

• Underhållsvänligt batteri med direkt åtkomst



Din eldrivna motviktstruck från 
Jungheinrich
ger maximal nytta på lagret.

Effektivitet Säkerhet Individuell 
anpassning

Maximal kapacitet med de 
effektivaste truckarna.

Bästa förutsättningarna för 
säkert arbete.

En truck lika individuell som 
ditt företag.

Låga driftkostnader, hög prestanda 
och ergonomiskt optimalt utformad 
förarplats ger hög effektivitet och 
samtidigt låg miljöpåverkan.

Våra truckar vet var de går. 
Intelligenta assistanssystem och 
många säkerhetstillval ökar 
säkerheten ytterligare på lagret.

Många utrustningsalternativ och 
individuellt justerbara styrreglage som 
anpassas till varje förare och 
applikation utifrån behov. Optimalt för 
effektivt arbete.

Ekonomisk körning och lyftning
• Optimal prestanda tack vare 

växelströmsteknik.
• Energiåtervinningssystem.
• Inga motorfläktar behövs.
• Avsevärt längre drifttider och färre 

batteribyten.
• Samma sänkhastighet med och 

utan last genom progressiv 
sänkbromsventil.

Effektiva drivmotorer med trefas 
växelströmsteknik
• Underhållsfri driv- och lyftmotor 

med växelströmsteknik utan 
kolborstar.

• Resistent mot damm, smuts, fukt 
och vatten genom helt inkapslade 
motorer och 
elektronikkomponenter enligt IP 
54.

• Utmärkt värmehushållning (inga 
fläktar behövs).

Kraftigt minskade 
underhållskostnader
• Snabb och enkel åtkomst till 

batteriet genom en stålkåpa i ett 
stycke.

• Förlängda serviceintervaller: 
endast var 1 000:e drifttimme 
eller var 12:e månad.

• Hydraulisk styrning med helt 
inkapslat kugghjulssystem.

• Underhålls- och slitagefria 
motorer med växelströmsteknik.

Säkerhetsutrustning
• Full nominell lastkapacitet upp till 

4 500 mm vid EFG 115 eller 5 000 
mm vid EFG 110k/110/113 tack 
vare utmärkta stabilitetsvärden.

• Automatisk reducering av 
körhastigheten vid kurvtagning 
med curveCONTROL som finns 
att få som tillval.

Ergonomisk arbetsplats
Den ergonomiskt utformade 
arbetsplatsen ger avslappnat 
bekvämt arbete även under långa 
arbetspass:
• Gott om huvudutrymme tack vare 

ett högt komforttak som 
standard.

• Ökad säkerhet med utmärkt sikt 
genom panoramastativ samt 
gaffelvagn med fri sikt.

• Enkel styrning tack vare 5,2 
rattslag för en styrvinkel på 180°.

Innovativ styrteknik
• Finkänslig manövrering genom 

impulsstyrning med 
växelströmsteknik.

• Hög flexibilitet genom 
programmerbara 
prestandaparametrar.

• 5 valbara körprogram (tillval).
• Bekvämt arbete tack vare 

kombinerad körriktnings-/ 
hydraulspak soloPILOT eller 
multiPILOT (tillval).

soloPILOT (som standard)
• Kombination av funktionerna 

lyftning/sänkning, körriktningsbyte 
och tuta i en och samma styrspak.

• Funktionerna: Framåt-/ 
bakåttiltning, sidoförskjutning 
(tillval) och tillsatshydraulik (tillval) 
styrs med styrreglagen som är 
placerade precis intill.

multiPILOT (tillval)
• Samtliga kör- och 

hydraulfunktioner i en central 
styrspak.

• Alla styrkommandon utförs enkelt 
utan att man måste flytta handen.

• Ergonomiskt optimerat handtag.
• Multimanövrering av 

hydraulfunktioner.



Modellöversikt
Den rätta modellen för dina applikationer:

Namn Kapacitet / be
lastning

Lyfthöjd (max.) Körhastighet ut
an last

Arbetsbredd (pall 
800x1200 längs
gående)

Lyfthastighet ut
an last

EFG 110k so
loPILOT

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 so
loPILOT

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 so
loPILOT

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 so
loPILOT

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 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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