
Order picker de pequenos volumes
EKM 202
Elevação: 3000 mm / Capacidade de carga: 215 kg



A alternativa segura
ao chefe de trabalho.
Preparação de encomendas com peças pequenas de modo fácil e eficiente.

O nosso ágil e versátil order picker de peças pequenas EKM é ideal para a utilização em filiais, manutenção ligeira ou tarefas 
de preparação de encomendas sem palete. O mastro estável permite a fixação de artigos até ao terceiro nível de estanteria 
– para nós, a melhor alternativa à escada de trabalho clássica.

Devido às suas dimensões compactas e baixa altura da plataforma ao solo, o EKM adapta-se facilmente a passagens 
estreitas e portas baixas. Portas de fecho automático garantem que o condutor esteja seguro mesmo em alturas elevadas. 
Um sensor do tapete no fundo apoia a mobilidade no lugar do condutor, de modo a que a posição na plataforma possa ser 
selecionada livremente.

O espaço de comando, projetado de forma espaçosa, oferece ao condutor uma posição agradável ao conduzir e ao ficar de 
pé na lateral, além de boa visibilidade no sentido de marcha. Elementos de comando ergonomicamente dispostos 
permitem a elevação e a condução simultânea, o que torna o trabalho com o EKM altamente eficiente.

 

 

*De acordo com as nossas condições de garantia. Consulte nosso site para obter informações.

Todas as vantagens em resumo

• Preparação de encomendas em alturas de recolha até 5,3 m

• Extremamente ágil e marcha com plataforma elevada

• Opções de armazenamento ajustáveis individualmente

• Seguro a qualquer altura devido às portas de fecho automático

• Floor-Stripes na utilização no trânsito público

Sem problemas. Sem compromisso.

Com a Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus, garantimos um 
desempenho de longo prazo de até 8 anos das nossas 
baterias de iões de lítio de alta qualidade, para que se possa 
concentrar nas suas tarefas sem preocupações.

100% de satisfação. Garantido.

Temos a certeza de que vamos convencê-lo com a nossa 
tecnologia de iões de lítio. Garantimos-lhe que pode 
regressar à tecnologia originalmente utilizada por si de forma 
fácil e rápida dentro de 6 meses após a entrega – sem indicar 
qualquer motivo.



O seu order picker da Jungheinrich
para máximos benefícios para o cliente.

Eficiência Segurança Personalização
Máximo desempenho com 
os equipamentos mais 
eficientes.

Melhores condições para 
um trabalho seguro.

Um empilhador tão 
individual quanto o seu 
negócio.

O EKM tem energia suficiente para 
lidar facilmente com as suas tarefas 
diárias – através de uma bateria AGM 
de 192 Ah livre de manutenção com 
carregador integrado.

O fecho automático das portas ao 
entrar ou sair da plataforma garante 
uma proteção máxima do condutor.

Na rota suave: o softlanding 
proporciona uma suave descida da 
plataforma nas extremidades inferiores 
para reduzir o impacto e proteger o 
condutor.

Bateria e carregamento
• Bateria AGM de 192 Ah isenta de 

manutenção.
• Carregador incorporado com 

cabo em espiral integrado 
adequado para qualquer tomada 
de 230 V – já não é necessário 
procurar o cabo de 
carregamento.

Disponível com tecnologia de iões 
de lítio
• Elevada disponibilidade com 

tempos de carga extremamente 
reduzidos.

• Não é necessária a substituição 
da bateria.

• Redução de custos devido à 
ausência de manutenção, em 
comparação com as baterias de 
chumbo-ácido.

Não são necessários espaços para 
recarga nem ventilação porque não 
há emissão de gases.

Estável e robusto
• Mastro estável para mais 

segurança mesmo quando 
elevado.

• O chassis de aço resistente com 
para-choques adicional protege 
contra danos no equipamento.

• Não há peças de plástico nas 
áreas externas, que possam ser 
danificadas.

• Fecho automático das portas, de 
série, ao entrar ou sair da 
plataforma, ou seja, elevação da 
plataforma possível apenas com 
as portas fechadas.

• Bloqueio automático das portas 
(opcional): portas destrancadas 
somente quando a plataforma 
estiver completamente baixada. 
Aumenta a segurança do 
condutor, uma vez que evita a 
abertura indesejada no estado 
elevado.

Seguro e ergonómico
• Modo de operação com duas 

mãos obrigatório através de 
sensores capacitivos, para que o 
condutor permaneça no interior 
do contorno do equipamento 
durante a marcha.

• Saliência no volante recém- 
projetada para aderência segura e 
direção precisa.

• Marcha segura em linha reta 
devido a posição zero definida, 
movimentos ligeiros para curvas 
pequenas e grande raio de desvio 
para curvas grandes de 90°.

• Posição ergonómica da mão 
direita: O interruptor de marcha 
com operação por polegar evita a 
torção da mão; outra área do 
punho do interruptor de marcha 
pode ser utilizada para segurar 
com a mão direita.

• Outros botões permitem o 
movimento de elevação e 
descida da elevação principal e 
do compartimento.

Elevar e agarrar
• Visibilidade geral perfeita devido ao 

design do mastro, mesmo a alturas 
de alcance de até 5,30 m.

• A elevação sem correntes requer 
componentes mínimos e o mínimo 
de peças de manutenção.

• “Softlanding” para uma deposição 
suave da plataforma no final da 
descida – sem vibrações, para 
proteger o condutor e com 
deteção fácil da posição rebaixada 
para saída.

Possibilidades de arrumação
• Capacidade de carga de até 100 kg 

para deposição e transporte 
seguros de objetos.

• Furos longos no compartimento 
para uma boa visibilidade no estado 
elevado, para detetar 
atempadamente a proximidade de 
pessoas.

• Furos longos no compartimento 
para uma boa visibilidade no estado 
elevado, para detetar 
atempadamente a proximidade de 
pessoas.

• Espaço de armazenamento 
suficiente também para o 
transporte seguro de pequenos 
objetos.

• Compartimento eletricamente 
ajustável com intervalo de ajuste de 
610 mm (opcional).

• Carregamento do compartimento 
na posição baixa pelo lado de fora 
(opcional).

• Amplo intervalo de ajuste para 
baixo para boa visibilidade para a 
frente, mesmo com várias peças 
sobre a prateleira. Outros espaços 
de armazenamento especiais 
disponíveis individualmente, por 
exemplo, nas portas.



Visão geral do modelo
O modelo adequado para as suas aplicações:
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Jungheinrich Portugal

Equipamentos de Transporte, Lda.
Delegação Sul - Tel. Geral 219 156 060
 
Delegação Norte - Tel. Geral 252 249 010
 
Serviço Aluguer
Nacional 21 915 6070
 
Serviço Pós-Venda
Nacional 21 915 6060

linha.directa@jungheinrich.pt  
www.jungheinrich.pt

 
As nossas fábricas alemãs em 

Nordestedt, Moosburg e Landsberg 
estão certificadas.
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