
Elektrische driewielheftruck
EFG 110-115
Hefhoogte: 2300-6500 mm / Draagvermogen: 1000-1500 kg



De meest wendbare elektrische 
vorkheftruck
in zijn klasse.
Compact van buiten en ruim binnenin.

De uiterst compacte en wendbare elektrische vorkheftrucks met contragewicht serie 1 zijn de meest voordelige oplossing 
voor een snelle goederenoverslag, zowel binnen als buiten. Daarbij combineren ze een hoge efficiëntie en flexibiliteit met 
een hoog veiligheidsniveau. Hun compacte ontwerp en de achterwielaandrijving maken 180° draaien ter plaatse mogelijk 
voor maximale wendbaarheid. Zo wordt snel en nauwkeurig manoeuvreren mogelijk – voor een optimale prestatie ook in 
kleine ruimtes, in het bijzonder bij het laden en lossen van vrachtwagens. Bovendien garanderen onze beproefde loodzuur 
batterijen met directe toegang hoge prestaties en een lange levensduur.Daarbij zorgen de rij- en hefmotoren met 
onderhoudsvrije AC-technologie en een ergonomische cabine met 360° zicht voor een beter rijgedrag en optimale 
werkomstandigheden. Individuele aanpassingsmogelijkheden voor de bestuurder vormen de basis voor uiterst efficiënt en 
tegelijk ergonomisch werken in iedere magazijnomgeving.

Uw voordelen

• Achterwielaandrijving voor maximale wendbaarheid

• Compacte afmetingen met een breedte van slechts 990 mm

• Uitstekend 360° zicht dankzij panoramahefmast

• Ruime bestuurdersplaats om efficiënt te werken

• Onderhoudsvriendelijke batterij met directe toegang



Uw elektrische Jungheinrich-truck
voor een maximaal klantenvoordeel.

Efficiëntie Veiligheid Individualiteit
Maximale prestaties met de 
meest efficiënte trucks.

De beste voorwaarden voor 
veilig werken.

Een truck die net zo uniek is 
als uw bedrijf.

Lage levenscycluskosten, sterke 
prestaties en een ergonomisch 
ontworpen bestuurdersplaats zorgen 
voor een maximale efficiëntie met 
een lage milieubelasting.

Onze trucks weten zich te redden, 
want intelligente assistentiesystemen 
en diverse veiligheidsopties verhogen 
de veiligheid in het magazijn.

Diverse uitrustingsopties en individueel 
instelbare bedieningselementen 
passen zich aan elk bestuurders- en 
inzetprofiel aan, voor een maximale 
efficiëntie bij het werk.

Economisch rijden en heffen
• Optimaal rendement dankzij AC- 

technologie.
• Energieterugwinningssysteem.
• Wegvallen van de 

motorventilator.
• Beduidend langere gebruikstijd en 

daardoor minder batterijwissels.
• Dezelfde daalsnelheid met en 

zonder last dankzij progressief 
daalventiel.

Efficiënte AC-motoren
• Onderhoudsvrije rij- en hefmotor 

in AC-technologie zonder 
koolborstels.

• Resistent tegen stof, vuil, vocht 
en water door volledig 
ingekapselde motoren en 
elektronische onderdelen (in 
overeenstemming met IP 54).

• Uitstekende warmtebalans 
(ventilatoren zijn niet nodig).

Sterk gereduceerde 
onderhoudskosten.
• Snelle en eenvoudige toegang tot 

de batterij door de stalen 
afdekkap uit één stuk.

• Verlengde onderhoudsintervallen: 
slechts om de 1.000 bedrijfsuren 
of elke 12 maanden.

• Hydraulisch stuur met volledig 
ingekapselde overbrenging.

• Onderhouds- en slijtagevrije 
motoren met AC-technologie.

Veiligheidsuitrusting
• Volledige hefcapaciteit tot 4.500 

mm bij de EFG 115 en 5.000 mm 
bij de EFG 110k/110/113 dankzij 
de uitstekende stabiliteit.

• Automatische vermindering van 
de rijsnelheid bij het nemen van 
bochten dankzij het optionele 
curveCONTROL.

Ergonomische bestuurdersplaats
Ontspannen, moeiteloos werken, 
ook tijdens lange diensten, dankzij 
een ergonomisch gevormde 
bestuurdersplaats:
• Meer hoofdruimte door het 

standaard hoge comfortdak.
• Verhoogde veiligheid dankzij een 

uitstekend zicht door de 
panoramahefmast en vorkenbord.

• Eenvoudige besturing - 180° 
stuurhoek bij slechts 5,2 
stuurwielomwentelingen.

Innovatieve besturingstechnologie
• Nauwkeurig rijden dankzij AC- 

sturing.
• Flexibiliteit dankzij 

programmeerbare 
prestatieparameters.

• 5 selecteerbare rijprogramma’s 
(optioneel).

• Comfortabel werken met de 
soloPILOT of multiPILOT 
(optioneel).

soloPILOT (standaard)
• Combinatie van alle hydraulische 

functies, rijrichtingskeuze en claxon 
in één bedieningshendel.

• Uitvoering van de overige functies: 
Voorwaarts/achterwaarts kantelen, 
sideshift (optioneel) en extra 
hydraulische functies (optioneel) 
door naast elkaar geplaatste 
hendels.

multiPILOT (optioneel)
• Combinatie van alle rij- en 

hydraulische functies in één 
centrale bedieningshendel.

• Vlotte bediening van alle 
besturingsfuncties zonder de 
hendel los te laten.

• Ergonomisch geoptimaliseerde 
greep.

• Meervoudige bediening van 
hydraulische functies.



Modeloverzicht
Het passende model voor uw toepassingen:

Naam Capaciteit/last Hefhoogte (max.) Rijsnelheid zon
der belasting

Werkbreedte 
(pallet 800x1200 
longitudinaal)

Hefsnelheid 
zonder belasting

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 solo
PILOT

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 solo
PILOT

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 NV
Researchpark Haasrode 1105 
Esperantolaan 1 
3001 Leuven (Heverlee)
 
Tél. 016 39 87 11

info@Jungheinrich.be  
www.Jungheinrich.be

 

 

Gecertificeerd zijn de Jungheinrich 
Fabrieken in Norderstedt, Moosburg en 

Landsberg.
 

Jungheinrich intern transport materieel 
voldoet aan de Europese 
veiligheidsvoorschriften.  
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