
Akumulatorowy podnośnikowy wózek 
widłowy z dyszlem
HC 110
Wysokość podnoszenia: 1600-3000 mm / Udźwig: 1000 kg



Akumulatorowy ręczny wózek 
widłowy
do okazjonalnych zastosowań.
Unoszenie elektryczne i prowadzenie ręczne.

Wszechstronne i ekonomiczne akumulatorowe wózki podnośnikowe z dyszlem HC 110 są idealnym rozwiązaniem do 
sporadycznego składowania towarów. Ponadto wózki HC 110 mogą pełnić także rolę stołu roboczego.

Obsługa tych półelektrycznych wózków podnośnikowych jest łatwa i intuicyjna. Odpowiednią wysokość podnoszenia 
można szybko uzyskać, naciskając odpowiedni przycisk. Wygodny transport zapewnia długi dyszel, a manewrowanie 
ułatwiają ergonomicznie usytuowane uchwyty.

Urządzenie czerpie energię z bezobsługowego akumulatora, który dzięki wbudowanemu prostownikowi można naładować 
z każdego gniazda sieciowego.

Oczywiście także w wózku HC 110 istotną rolę odgrywa bezpieczeństwo: oprócz długiego dyszla, który zapewnia 
bezpieczny odstęp między operatorem a wózkiem, koła skrętne są wyposażone w ochronę stóp. Stabilność przy układaniu 
ładunku zapewnia mechaniczny hamulec nożny.

 

Korzyści

• Wysokowydajny silnik podnoszenia 1,5 kW

• Bezobsługowy żelowy akumulator

• Wbudowany prostownik do łatwego ładowania

• Kółka skrętne z ochroną stóp

• Mechaniczny hamulec postojowy do bezpiecznego parkowania

Sprawdzona jakość Jungheinrich

Od dziesięcioleci marka Jungheinrich oznacza maksymalną 
niezawodność, wysoką jakość i kompleksowy serwis, na 
którym można zawsze polegać. Od ręcznego wózka 
paletowego po w pełni zautomatyzowany system logistyczny 
– firma Jungheinrich stawia zawsze na najwyższą jakość.



Ręczny wózek paletowy Jungheinrich
dla maksymalnych korzyści.

Wydajność Bezpieczeństwo Indywidualność
Maksymalna efektywność 
dzięki bardzo wydajnym 
wózkom.

Najlepsze warunki do 
bezpiecznej pracy.

Rozwiązanie tak 
indywidualne jak Państwa 
działalność.

Wydajny silnik podnoszenia 
umożliwia szybkie i efektywne 
pobieranie i odkładanie ładunków. 
Bezobsługowy akumulator 
i wbudowany prostownik gwarantują 
wysoką dostępność wózka.

Podczas transportu i składowania 
ładunków – solidna technika 
i intuicyjne elementy obsługi 
gwarantują maksymalne 
bezpieczeństwo codziennej pracy 
w magazynie.

Dzięki różnym wariantom masztów 
przeznaczonym do różnych zadań 
wózki HC 110 idealnie dostosowują się 
do wymagań Państwa magazynu.

Efektywna obsługa
• Wydajny silnik podnoszenia 1,5 

kW do unoszenia ładunków na 
wysokość 3000 mm.

• Ręczne wózki do transportu 
ładunków o masie do 1000 kg 
jako ekonomiczna alternatywa do 
urządzeń z silnikiem jazdy.

Akumulator i wbudowany 
prostownik
• Akumulator żelowy nie wymaga 

uzupełniania wody.
• Wskaźnik akumulatora wskazuje 

aktualny poziom naładowania.
• Wbudowany prostownik ze 

wskaźnikiem stanu naładowania 
akumulatora umożliwia 
ładowanie z każdego gniazda 230 
V.

Bezpieczne manewrowanie
• Łatwy i bezpieczny transport 

towarów dzięki długiemu 
dyszlowi.

• Przezroczysta szyba (plexiglas) 
zapewnia ochronę i nie zasłania 
widoku w kierunku jazdy.

• Kółka skrętne z ochroną stóp.
• Bezpieczne parkowanie w każdej 

sytuacji dzięki mechanicznemu 
nożnemu hamulcowi 
postojowemu.

Ergonomiczna obsługa
• Precyzyjne pozycjonowanie wideł 

dzięki elektrohydraulicznemu 
sterowaniu podnoszeniem i łatwo 
dostępnym przyciskom unoszenia i 
opuszczania.

• Prosty układ skrętny sprawia, że 
manewrowanie wózkiem jest 
wyjątkowo łatwe.

• Łatwa obsługa dzięki 
ergonomicznie rozmieszczonym 
uchwytom.

• Przejrzysty układ wszystkich 
elementów obsługi i wskaźników.

Indywidualne zastosowanie
• Różne warianty masztu (1600, 

2500 i 3000 mm).
• Układanie 2 palet jedna na drugiej i 

możliwość użytkowania jako stół 
roboczy.



Przegląd modeli
Właściwy model dla Państwa aplikacji:

Nazwa Udźwig / ładunek Szerokość korytarza robo
czego (paleta 800x1200 
wzdłuż)

Prędkość podnoszenia bez 
ładunku

HC 110 (1600 mm) 1000 kg 2175 mm 0,11 m/s

HC 110 (2500 mm) 1000 kg 2175 mm 0,11 m/s

HC 110 (3000 mm) 1000 kg 2175 mm 0,11 m/s

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.  

Wózki jezdniowe firmy Jungheinrich 
spełniają europejskie wymogi 

bezpieczeństwa.  
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