
Elektrický ručně vedený 
vysokozdvižný vozík se zdvihem 
ramen kol
EJD 118i
Výška zdvihu: 1000-1520 mm / Nosnost: 1800 kg



Silný univerzální vozík
pro každodenní nepřetržitý provoz.
Pro maximální obratnost při vychystávání.

Malá vlastní hmotnost a vysoká obratnost dělají z našeho kompaktního a všestranného elektrického ručně vedeného 
vysokozdvižného vozíku EJD 118i skvělého pomocníka při prostorově omezené nakládce na nákladní automobil nebo při 
přepravě dvou palet nad sebou po rampách nebo nerovných površích.

Vozík EJD 118i slibuje díky pokrokové lithium-iontové baterii s integrovanou nabíjecí technologií maximální efektivitu a 
vysokou flexibilitu. Spojovací táhlo ProTracLink se postará o stabilní jízdní vlastnosti, zatímco sériová proporcionální 
hydraulika zajistí kontrolované zvedání a spouštění.

Úzký jednoduchý sloup vozíku umožňuje za všech okolností optimální výhled všemi směry, např. při použití v provozovnách 
s frekvencí pohybu osob. Odrazky pro lepší viditelnost a dlouhá oj s dostatečně velkým prostorem mezi vozíkem a obsluhou 
zaručují vysokou bezpečnost při jakékoli práci.

 

 

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

Přehled výhod

• Flexibilní univerzální vozík pro různé typy provozu.

• Chytrá kombinace výhod nízko a vysokozdvižných vozíků.

• Inovativní lithium-iontové baterie s integrovanou nabíjecí technologií.

• Stabilní jízdní vlastnosti spolu s vysokou obratností.

• Minimalizovaná hlučnost díky silentDRIVE.

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.



Váš vysokozdvižný vozík 
Jungheinrich
pro maximální užitek zákazníka.

Efektivita Individualita Bezpečnost
Vynikající výkon s těmi 
nejefektivnějšími vozíky.

Vozík, který je stejně 
individuální jako vaše 
podnikání.

Nejlepší předpoklady pro 
bezpečnou práci

Vysoká flexibilita našich lithium 
iontových baterií spolu s celou řadou 
dovedností na poli práce s paletami, 
dělají z EJD 118i spolehlivý 
univerzální vozík do každodenního 
provozu skladu. 
 

Hledáte skutečný univerzální talent 
pro vaši firmu? Je jedno jestli jde o 
přepravu dvou palet nad sebou, 
nakládku, vykládku, použití na 
nákladním automobilu nebo 
vychystávání - díky celé řadě dalšího 
volitelného vybavení se vozík EJD 
118i bleskurychle přizpůsobí 
jakémukoli pracovnímu prostředí.

Je jedno jestli se vozík pohybuje v 
úzkých prostorách nebo v 
provozovnách s velkou frekvencí 
pohybu osob: EJD 118i poskytuje díky 
stabilním jízdním vlastnostem a 
nejlepšímu možnému výhledu všemi 
směry maximální bezpečnost za každé 
pracovní situace.

Efektivní manipulace s paletami
• Přesný, citlivý zdvih a spouštění 

břemene díky sériové proporční 
hydraulice.

• Spolehlivá přeprava dvou palet 
nad sebou po rampách a 
nerovném povrchu.

• Maximální obratnost a agilita i ve 
zúžených skladových prostorách.

Pokroková lithium-iontová 
technologie
• Sériově integrovaná lithium- 

iontová technologie pro 
maximální dostupnost.

• Možnost volby mezi dvěma 
bateriemi: Baterie Li-Ion 40 Ah a 
110 Ah.

Rychlá a bezpečná nakládka
• Snadné nabíjení v každé 

elektrické zásuvce 230 V díky 
integrovanému nabíječi.

Flexibilní použití
• Díky integrovanému systému 

zvedání ramen kol.flexibilně 
použitelný elektrický ručně 
vedený vysokozdvižný vozík.

• Jako vysokozdvižný vozík se 
výborně hodí k jednoduchému 
stohování.

• Jako nízkozdvižný vozík je ideální 
k přepravně na krátké vzdálenosti 
s nákladem do 2000 kg.

• Jako vozík s možností přepravy 
dvou palet nad sebou je dvakrát 
tak produktivní.

Inteligentní asistenční systémy
• silentDRIVE pro bezhlučný provoz 

v maloobchodech nebo 
supermarketech díky eliminaci 
běžných hluků způsobených 
jízdou a zvedáním.

Bezpečná práce na velmi omezeném 
prostoru
• Kompaktní rozměry do zúžených 

prostor.
• Dostatečný odstup obsluhy od 

vozíku a snadné ovládání vozíku 
díky dlouhé bezpečnostní oji.

Maximální stabilita při pojezdu
• Optimální rozdělení opěrné síly 

v závislosti na jízdní situaci díky 
odpruženým a tlumeným opěrným 
kolům ve spojení s patentovaným 
táhlem ProTracLink.

• Ideální při použití na nakládacích 
rampách nebo při vykládání a 
nakládání na nákladní automobily.



Přehled modelů
Vhodný model pro vaše použití:

Název Nosnost/náklad Výška zdvihu 
(max.)

Rychlost pojezdu 
bez nákladu

Šířka pracovní 
uličky (palety 
800x1200 
uložené podélně)

Rychlost zdvihu 
bez nákladu

EJD 118i 1800 kg 1520 mm 6 km/h 2192 mm 0,27 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.  

Vozíky Jungheinrich splňují evropské 
bezpečnostní požadavky.  
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