
Kompletacja drobnych elementów
EKM 202
Wysokość podnoszenia: 3000 mm / Udźwig: 215 kg



Bezpieczna alternatywa
do drabiny.
Łatwa i efektywna kompletacja drobnych elementów.

Zwrotny i wszechstronny wózek do kompletacji drobnych elementów EKM idealnie nadaje się do użytkowania w punktach 
sprzedaży detalicznej, do lekkich prac konserwacyjnych lub kompletacji towaru bez użycia palety. Stabilny maszt umożliwia 
sięganie po artykuły aż do trzeciego poziomu regału – to najlepsza alternatywa do klasycznej drabiny.

Dzięki kompaktowym wymiarom i niewielkiej wysokości platformy wózek EKM sprawdza się w przypadku wąskich korytarzy 
i niskich przejść. Automatycznie zamykana barierka zabezpiecza operatora także na dużych wysokościach. Mata z 
czujnikami umieszczona na podłodze zapewnia stabilność i swobodę ruchów.

Przestronne miejsce pracy gwarantuje operatorowi dobry widok w kierunku jazdy oraz wygodną pozycję stojącą, zarówno 
podczas jazdy, jak i podczas pobierania towaru z regałów. Ergonomicznie rozmieszczone elementy obsługi umożliwiają 
jednoczesne podnoszenie i jazdę, co sprawia, że praca z wózkiem EKM jest bardzo efektywna.

 

 

*Zgodnie z naszymi warunkami gwarancji. Szczegóły są dostępne na naszej stronie internetowej.

Korzyści

• Kompletacja na wysokości do 5,3 m

• Wyjątkowa zwrotność i jazda z uniesioną platformą

• Indywidualnie regulowane półki

• Bezpieczeństwo na każdej wysokości dzięki automatycznie zamykanej barierce 
ochronnej

• Floor-Stripes do stosowania w ruchu publicznym

Najwyższa wydajność. Bez kompromisów.

Z Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus otrzymują Państwo 
wieloletnią gwarancję na najwyższej jakości akumulatory 
litowo-jonowe – aż do 8 lat. Wysoka wydajność 
energetyczna oraz żywotność akumulatorów to kluczowe 
czynniki płynnej pracy Państwa magazynu.

100% satysfakcji. Gwarantujemy.

Jesteśmy pewni, że przekonamy Państwa do naszej 
technologii litowo-jonowej. Dlatego dajemy Państwu 
możliwość łatwego i szybkiego powrotu do wcześniej 
użytkowanej technologii w ciągu 6 miesięcy od chwili 
otrzymania akumulatora – bez podawania przyczyn.



Wózek do kompletacji Jungheinrich
zapewnia maksymalne korzyści.

Wydajność Bezpieczeństwo Indywidualność
Maksymalna efektywność 
dzięki bardzo wydajnym 
wózkom.

Najlepsze warunki do 
bezpiecznej pracy.

Rozwiązanie tak 
indywidualne jak Państwa 
działalność.

Dzięki bezobsługowemu 
akumulatorowi 192 Ah AGM 
z wbudowanym prostownikiem 
wózek EKM z łatwością wykonuje 
różne zadania.

Automatyczne zamykanie drzwi 
podczas wchodzenia lub 
wychodzenia z platformy zapewnia 
maksymalne bezpieczeństwo 
operatora.

Bezpieczna praca Funkcja „softlanding” 
zapewnia łagodne opuszczanie 
platformy chroniąc operatora przed 
drganiami.

Akumulator i ładowanie
• Bezobsługowy akumulator AGM 

192 Ah.
• Wbudowany prostownik pasuje 

do każdego gniazda 230 V.

Dostępny z technologią litowo- 
jonową
• Stała dostępność dzięki 

wyjątkowo krótkim czasom 
ładowania.

• Brak konieczności wymiany 
akumulatora.

• Bezobsługowe akumulatory 
litowo-jonowe o długiej 
żywotności zapewniają 
oszczędność kosztów 
w porównaniu do kwasowych 
baterii trakcyjnych.

Akumulatory litowo-jonowe nie 
gazują, nie ma więc potrzeby 
utrzymywania akumulatorowni.

Stabilny i wytrzymały
• Stabilny maszt zapewnia 

bezpieczeństwo także w pozycji 
wysuniętej.

• Wytrzymała konstrukcja stalowa 
z dodatkową osłoną chroni 
wózek przed uszkodzeniami.

• Brak części zewnętrznych 
wykonanych z plastiku, które 
mogłyby ulec uszkodzeniu.

• W standardzie automatyczne 
zamykanie barierki ochronnej po 
wejściu lub zejściu z platformy, 
dzięki czemu podnoszenie 
platformy odbywa się jedynie z 
zamkniętą barierką.

• Automatyczna blokada barierki 
(opcja): blokada barierki zostaje 
zwolniona dopiero po 
całkowitym opuszczeniu 
platformy. Zwiększa 
bezpieczeństwo operatora, 
ponieważ zapobiega 
przypadkowemu otwarciu 
w stanie uniesionym.

Bezpiecznie i ergonomicznie
• Elementy sterowania wymagają 

obsługi oburęcznej, dzięki czemu 
operator podczas jazdy znajduje 
się bezpiecznie w wózku.

• Nowo zaprojektowany 
przełącznik skrętu umożliwia 
precyzyjną jazdę.

• Bezpieczna jazda po linii prostej 
dzięki położeniu "zero", lekki skręt 
podczas jazdy po niewielkim łuku 
oraz duży w przypadku skrętu 90 
stopni.

• Ergonomiczna pozycja prawej 
dłoni: Przełącznik jazdy 
obsługiwany kciukiem nie 
wymaga użycia całej dłoni. Może 
ona wygodnie leżeć na uchwycie.

• Dodatkowe przyciski umożliwiają 
podnoszenie i opuszczanie 
platformy oraz półki do 
kompletacji.

Podnoszenie
• Konstrukcja masztu umożliwia 

idealną widoczność we wszystkich 
kierunkach nawet przy wysokości 
podnoszenia do 5,30 m.

• Bezłańcuchowe podnoszenie 
z minimalną ilością użytych 
elementów wymaga niewielkich 
nakładów konserwacyjnych.

• Funkcja „softlanding” zapewnia 
łagodne opuszczanie platformy 
chroniąc operatora przed 
drganiami. Operator może łatwo 
rozpoznać pozycję pełnego 
opuszczenia platformy.

Kompletacja
• Dzięki udźwigowi do 100 kg 

ładunki mogą być łatwo 
składowane w regałach czy 
pobierane z półek regałowych.

• Podłużne otwory w półce do 
kompletacji zapewniają dobrą 
widoczność w dół, umożliwiając 
odpowiednio wczesne 
dostrzeżenie osób znajdujących się 
w pobliżu.

• Podłużne otwory w półce do 
kompletacji zapewniają dobrą 
widoczność w dół, umożliwiając 
odpowiednio wczesne 
dostrzeżenie osób znajdujących się 
w pobliżu.

• Wystarczająca powierzchnia do 
transportu małych towarów.

• Półka regulowana elektrycznie 
w zakresie 610 mm (opcja).

• Załadunek półki od zewnątrz na 
niskich wysokościach (opcjonalnie).

• Możliwość obniżenia półki 
zapewnia dobrą widoczność do 
przodu, także gdy znajduje się na 
niej wiele elementów. Dodatkowe 
schowki dostępne na indywidualne 
zamówienie.



Przegląd modeli
Właściwy model dla Państwa aplikacji:
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Jungheinrich Polska Sp. z o.o.
ul. Świerkowa 3, Bronisze k. Warszawy
05-850 Ożarów Mazowiecki
PL1130082801
telefon +48 22 332 88 00
fax +48 22 332 88 01
infolinia 0801 300 801

info@jungheinrich.pl  
www.jungheinrich.pl

 Dla zakładów produkcyjnych w 
Norderstedt, Moosburg i Landsberg.  
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