
Porta-paletes elétrico
HC 110
Elevação: 1600-3000 mm / Capacidade de carga: 1000 kg



O porta-paletes elétrico
para utilizações ocasionais.
Elevação elétrica e deslocação manual.

Os versáteis e económicos stackers semielétricos HC 110 são a solução económica para empilhamento e desempilhamento 
ocasional. Além disso, os HC 110 também podem ser utilizados como uma mesa de trabalho. O funcionamento deste 
stacker hidráulico semielétrico é simples e intuitivo. Com o toque de um botão, a altura de elevação desejada pode ser 
alcançada de forma rápida e fácil. Para o transporte, o stacker hidráulico está equipado com um timão longo e a manobra 
manual é facilitada por pegas de guiamento dispostas ergonomicamente.O stacker extrai a sua energia de uma bateria 
isenta de manutenção, que pode ser recarregada em qualquer tomada regular, com o carregador integrado. Escusado será 
dizer que a segurança é também uma prioridade nos HC 110: Além do timão longo, que garante uma distância segura entre 
o operador e o stacker, os rodízios estão protegidos por uma proteção para os pés. O travão de pé mecânico garante uma 
imobilização segura ao empilhar.

 

Todas as vantagens em resumo

• Potente motor de elevação de 1,5 kW

• Bateria de chumbo isenta de manutenção sem reabastecimento de água

• Carregador integrado da bateria para facilitar o carregamento

• Rodízios com proteção para os pés

• Travão de estacionamento mecânico garante um estacionamento seguro

Qualidade Jungheinrich comprovada

Há décadas, a marca Jungheinrich representa a mais alta 
fiabilidade, máquinas de alta qualidade e um serviço 
abrangente em que pode confiar em qualquer momento. 
Desde porta-paletes manuais simples a sistemas logísticos 
totalmente automatizados – a Jungheinrich esforça-se 
sempre pela máxima qualidade.



O seu porta-paletes manual 
Jungheinrich
para máximos benefícios para o cliente.

Eficiência Segurança Personalização
Máximo desempenho com 
os equipamentos mais 
eficientes.

Melhores condições para 
um trabalho seguro.

Um equipamento tão 
individual quanto o seu 
negócio.

Um motor de elevação potente 
permite um empilhamento e 
remoção de modo rápido e eficiente. 
A bateria livre de manutenção e o 
carregador integrado asseguram 
uma disponibilidade particularmente 
elevada.

Quer seja no transporte ou 
empilhamento – a tecnologia sólida 
e o design intuitivo dos elementos 
de comando garantem a máxima 
segurança no trabalho diário no 
armazém.

Com diferentes variantes de mastro 
para uma ampla variedade de 
aplicações, o HC 110 pode ser 
perfeitamente adaptado aos requisitos 
do seu quotidiano no armazém.

Movimentação eficiente
• Potente motor de elevação de 1,5 

kW para elevação de cargas até 
uma altura de elevação de 3000 
mm.

• Movimentação manual de cargas 
de até 1000 kg como alternativa 
económica para equipamentos 
com motor de tração.

Bateria e carregador integrado
• Com a bateria de chumbo isenta 

de manutenção, elimina o 
reabastecimento de água.

• O indicador de descarga da 
bateria mostra sempre o estado 
atual da bateria.

• Carregador de alta frequência 
incorporado com indicador de 
estado da carga que permite o 
carregamento confortável em 
qualquer tomada de 230 V.

Manobras seguras
• Transporte fácil e seguro de 

mercadorias com o timão longo.
• O vidro de plexiglass transparente 

entre a estrutura de aço fornece 
proteção contra a queda de 
objetos, o alcance não 
intencional e permite uma visão 
clara nos diversos sentidos da 
marcha.

• Rodízios com proteção para os 
pés.

• Paragem segura em qualquer 
situação através do travão de 
estacionamento mecânico de pé.

Modo de operação ergonómico
• Comando eletro-hidráulico de 

elevação e botão de fácil acesso da 
função de elevação e de descida 
para um posicionamento preciso 
dos garfos.

• Através do guiamento forçado da 
roda guiada através de uma 
corrente de ligação, o stacker 
semielétrico pode ser manuseado 
com grande facilidade.

• Pegas de guia dispostas 
ergonomicamente facilitam o 
empurrar e manobrar durante o 
empilhamento e a remoção.

• Disposição clara de todos os 
instrumentos de comando e 
indicação.

Utilização individual
• Diferentes variantes de mastro 

(1600, 2500 e 3000 mm).
• Empilhamento de 2 paletes 

sobrepostas ou também utilizável 
como mesa de trabalho.



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

Nome Capacidade de carga/carga Largura de trabalho (palete 
800x1200 longitudinal)

Velocidade da elevação 
sem carga

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 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.
 

Os equipamentos da Jungheinrich para 
movimentação da carga estão em 

conformidade com os requisitos de 
segurança europeus.
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