
Vychystávací vozík pro drobné díly
EKM 202
Výška zdvihu: 3000 mm / Nosnost: 215 kg



Bezpečná alternativa
k běžnému žebříku.
Snadné a efektivní vychystávání drobných součástí.

Náš obratný a všestranný vychystávací vozík EKM koncipovaný k vychystávání drobného materiálu je ideální pomocník 
vhodný k použití přímo v prodejnách a skladech, pro účely jednoduché údržby nebo k vychystávání bez použití palet. 
Stabilní zdvihový sloup umožňuje manipulaci s položkami až do třetí úrovně regálu - pro nás nejlepší alternativa ke 
klasickému žebříku.

Svými kompaktními rozměry a nízkou výškou plošiny projede vozík EKM bez problémů úzkými uličkami a nízkými dveřmi 
obchodů. Automaticky zavírané dveře zaručují řidiči bezpečnou práci i ve větších výškách. Senzorová rohož na podlaze 
podporuje pohyblivost na plošině řidiče, takže řidič se může na plošině libovolně pohybovat.

Velkoryse uspořádaný prostor obsluhy nabízí řidiči za jízdy i při stání příjemnou pracovní polohu a vždy dobrý výhled ve 
směru jízdy. Ergonomicky uspořádané ovládací prvky umožňují současné zvedání a pojezd, takže práce s vozíkem EKM je 
mimořádně efektivní.

 

 

* Platí dle podmínek v dané zemi – vice na našem webu.

Přehled výhod

• Vychystávání ve výšce vychystávání do 5,3 m

• Extrémně obratné provedení a možnost jízdy se zvednutou plošinou

• Individuální nastavení odkládacích ploch

• Automaticky zavírané dveře pro bezpečnost v každé výšce

• Floor-Stripes při použití v provozovnách s frekvencí pohybu osob

Bez starostí. Bez kompromisů.

S Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus získáte jistotu vysokého 
výkonu po dobu až 8 let díky našim vysoce kvalitním lithium- 
iontovým bateriím. Můžete se tak bez jakýchkoliv starostí plně 
soustředit na svou práci.

100% spokojenost. Zaručeně.

Jsme si jisti, že vás o kvalitě lithium-iontové technologie 
Jungheinrich přesvědčíme. Proto vám zaručujeme, že se do 
6 měsíců po dodání můžete bez problémů, rychle a bez udání 
důvodů vrátit k původní technologii.



Vaše vychystávací zařízení 
Jungheinrich
Pro maximální užitek zákazníka.

Efektivita Bezpečnost Individualita
Vynikající výkon s těmi 
nejefektivnějšími stroji.

Nejlepší předpoklady pro 
bezpečnou práci.

Vozík je stejně individuální 
jako vaše podnikání.

Model EKM má dostatek energie 
k tomu, aby hravě zvládal své 
každodenní úkoly – díky 
bezúdržbové baterii 192 Ah AGM 
s vestavěným nabíječem.

Automatické zavírání dveří při vstupu 
nebo sestupu z plošiny zajistí 
maximální bezpečí řidiče.

Bezpečí a preciznost. Systém 
Softlanding nabízí pozvolné usazení 
plošiny na konci spouštění tak, aby 
nedošlo k otřesům a k ochraně řidiče.

Baterie a nabíjení
• Bezúdržbová baterie AGM 192 Ah.
• S integrovanou nabíječkou 

s integrovaným spirálovým 
kabelem lze nabíjet v každé 
zásuvce 230V.

Dostupné s lithium-iontovou 
technologií
• Vysoká disponibilita díky 

extrémně krátké době nabíjení.
• Výměna baterie není nutná.
• Úspora nákladů díky nulové 

údržbě oproti olověným bateriím.

Nedochází k tvorbě plynů a tím 
pádem odpadá nutnost ventilace 
nabíjecích prostor.

Stabilní a odolné provedení
• Stabilní sloup pro větší stupeň 

bezpečnosti i ve zvednuté poloze.
• Robustní ocelový rám 

s přídavným nárazníkem chrání 
vozík před poškozením.

• Žádné plastové díly na vnějších 
částech vozíku, které by se mohly 
poškodit.

• Standardní automatické zavírání 
dveří plošiny řidiče, takže řidič 
může zvedat plošinu jen při 
zavřených dveřích.

• Automatické zamykání dveří 
(volitelně): Dveře jsou uvolněny 
až po kompletním spuštění 
plošiny. Tím se zvyšuje 
bezpečnost řidiče, protože 
nemůže dojít k nechtěnému 
otevření dveří při zdvižené 
plošině.

Bezpečný a ergonomický
• Volitelné kapacitní snímače 

vyžadují obouruční obsluhu, aby 
řidič musel zůstat uvnitř vozíku.

• Nově navržená koule volantu 
umožňuje pevné držení a přesný 
pojezd.

• Bezpečný pojezd dopředu na 
základě definované nulové 
polohy, mírné pohyby volantu pro 
malé zatáčky a velký pohyb pro 
velké 90° zatáčky.

• Ergonomická poloha pravé ruky: 
Tlačítko pojezdu na palci 
eliminuje nepohodlné otáčení 
celé ruky. Zbytek přepínače 
pojezdu může být použit k držení 
pravou rukou.

• Další tlačítka slouží ke zdvihu a 
spouštění hlavního zdvihu a 
odkládací plochy.

Zdvih a vychystávání
• Ideální výhled všemi směry i při 

výškách zdvihu až 5,30 m.
• Zdvih bez použití řetězu vyžaduje 

minimální množství dílů a je téměř 
bezúdržbový.

• Spouštění „softlanding“ zaručuje 
citlivé spouštění plošiny na konci 
zdvihu – žádné otřesy a tím větší 
ochrana pro řidiče. Navíc s funkcí 
identifikace spuštěné plošiny 
k výstupu.

Odkládací plošina
• Nosnost až 100 kg pro bezpečné 

odkládání a přepravu břemen.
• Podélné otvory na odkládací ploše 

pro dobrou viditelnost směrem 
dolů tak, aby bylo možné včas 
rozpoznat blížící se osoby.

• Podélné otvory na odkládací ploše 
pro dobrou viditelnost směrem 
dolů tak, aby bylo možné včas 
rozpoznat blížící se osoby.

• Dostatečná odkládací plocha pro 
bezpečnou přepravu drobných 
předmětů.

• Elektronicky nastavitelný odkládací 
prostor s rozsahem nastavení 
610 mm (volitelně).

• Nakládka na odkládací plochu ve 
spodní poloze zvenčí (volitelně).

• Velký rozsah nastavení kromě toho 
zaručuje dobrý výhled dolů, a to i 
při větším počtu naložených 
předmětů. Další zvláštní odkládací 
plochy jsou dostupné individuálně, 
např. ve dveřích.



Přehled modelů
Vhodný model pro vaše použití:

Název Nosnost/náklad Rychlost pojezdu bez 
nákladu

Rychlost zdvihu bez 
nákladu

EKM 202 215 kg 8 km/h 0,19 m/s

Jungheinrich (ČR) s.r.o.
Modletice 101
251 01 Říčany
Telefon +420 313 333 111, 333
Fax +420 313 333 777

info@jungheinrich.cz  
www.jungheinrich.cz

 Certifikované jsou naše výrobní závody v 
Norderstedtu, Moosburgu a Landsbergu.  


	Vychystávací vozík pro drobné díly
	EKM 202
	Výška zdvihu: 3000 mm / Nosnost: 215 kg


	Bezpečná alternativa
	k běžnému žebříku.
	Snadné a efektivní vychystávání drobných součástí.
	Přehled výhod
	Bez starostí. Bez kompromisů.
	100% spokojenost. Zaručeně.



	Vaše vychystávací zařízení Jungheinrich
	Pro maximální užitek zákazníka.

	Přehled modelů
	Vhodný model pro vaše použití:


