
Vertikal materialhanteringsteknik
EKS 210
Lyfthöjd: 2800-4750 mm / Lastkapacitet: 1000 kg



Den effektiva plocktrucken
i breda gångar.
Optimala för plockhöjder på över 6,5 meter

Den effektiva högplocktrucken EKS 210 är med sin utmärkta kör- och lyftkapacitet optimerad för ditt lager. På 
bredgångslagret imponerar den energisnåla och fritt körbara 24-voltsmodellen med utmärkt ergonomi och plockkapacitet. 
Genom det utökade utbudet av lyftstativ är plockhöjder på över 6,5 meter inget problem. Med sina många individuella 
utrustningsalternativ är högplocktrucken mycket flexibel. Det optimerade manöverkonceptet ger bästa möjliga sikt runt om 
och extra bra ergonomi. Oavsett om du väljer kraftig litiumjonteknik eller blysyrabatterier: Vår högplocktruck EKS 210 
kombinerar optimal plockkapacitet och energieffektivitet som imponerar.

 

 

* I enlighet med våra garantivillkor – se vår hemsida för detaljer.

Fördelar

• Ergonomiskt och individuellt anpassningsbart manöverkoncept.

• Optimal sikt och synlighet i lagerverksamheten.

• Redundant mätning av höjd och vägsträcka

• Hög stabilitet för säkert och ergonomiskt arbete.

• Smal och smidig för bättre prestanda i trånga utrymmen.

Inga bekymmer. Ingen kompromiss

Med Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus ger vi dig ett löfte 
om långvarig prestanda upp till 8 år för våra högkvalitativa Li- 
ion batterier, fullt fokus på era arbetsuppgifter utan oro.

100 % belåtenhet. Garanterat.

Vi är säkra på att du kommer att bli nöjd med vår 
litiumjonteknik. Därför garanterar vi att du snabbt och enkelt 
kan byta tillbaka till den teknik som du ursprungligen använde 
när som helst inom de första 6 månaderna, utan att behöva 
ange något skäl.



Din plocktruck från Jungheinrich
ger maximal nytta på lagret.

Effektivitet Säkerhet Individuell 
anpassning

Maximal kapacitet med de 
effektivaste truckarna.

De bästa förutsättningarna 
för säkert arbete.

En truck lika individuell som 
ditt företag.

Den mångsidiga modellen EKS 210 
har utmärkt plockkapacitet och är 
mycket effektiv, från det första 
hyllplanet till en höjd på 6,5 meter – 
för längre och mer effektivt arbete.

Din säkerhet är viktig för oss: Ett 
flertal säkerhetsfunktioner ser till att 
din personal kan koncentrera sig på 
sina arbetsuppgifter till 100 %.

Det genomtänkta manöverkonceptet 
med integrerade visningsfönster och 
intuitiv manöverpanel för ökad 
förarkomfort.

Kostnadseffektiv energihushållning
• Aktiv energi- och 

batterihantering.
• Längre batterilivslängd.
• Lyftstativ utan övergångar för att 

undvika energiintensiva 
accelerations- och 
retardationsfaser.

Går att få med litiumjonteknik
• Hög tillgänglighet genom extremt 

korta laddningstider.
• Inget batteribyte behövs.
• Ger lägre kostnader tack vare 

lång livslängd och 
underhållsfrihet jämfört med 
blysyrabatterier.

• Varken laddningsrum eller 
ventilation behövs eftersom ingen 
gas bildas vid laddningen.

Säkra arbetsprocesser
• Perfekt ergonomiskt 

dimensionerade för breda gångar.
• Bästa sikt runt om tack vare nytt 

lyftstativ.
• Hög stabilitet även på ojämnt 

underlag (underlag enligt DIN 
18202).

Idrifttagande och underhåll
• Snabbt och säkert idrifttagande.
• Integrerat diagnossystem.
• Underhållsintervall på 1 000 

drifttimmar.

Säkerhetsfunktioner som kan väljas 
till
• Floor-Spot ökar säkerheten i 

lagerområden där det är svårt att 
se genom en väl synlig ljuspunkt 
framför trucken.

Individuell konfiguration
• Du kan välja mellan olika 

truckversioner, bl.a. med 
tillsatsslyft, åtkomst på lastsidan 
eller som öppen version.

• Många olika utrustningsalternativ 
för förarhytten, t.ex. förvaringsfack, 
belysning m.fl.

Ergonomisk arbetsplats
• Optimerat manöverkoncept: 

lättöverskådlig information.
• Bästa sikt runt om för överblick i 

alla situationer.
• Enkelt att stiga in i trucken tack vare 

låg instegshöjd i kombination med 
lättrörliga men ändå robusta 
sidoskåp.

• Rymlig hytt med många 
förvaringsmöjligheter.

• Ergonomipaket med ergonomisk 
golvmatta och fotpedal som tillval.



Modellöversikt
Den rätta modellen för dina applikationer:

Namn Kapacitet / belastning Körhastighet utan last Lyfthastighet utan last

EKS 210 Z 1000 kg 10 km/h 0,3 m/s

EKS 210 L 1000 kg 10 km/h 0,3 m/s

EKS 210 O 1000 kg 10 km/h 0,3 m/s

Jungheinrich Svenska AB
Huvudkontor:
Starrvägen 16
232 61 ARLÖV
Telefon 040 - 690 46 00
Telefax 040 - 690 46 99

kundkontakt@jungheinrich.se  
www.jungheinrich.se

 

 

Truckfabrikerna i Norderstedt, Moosburg 
och Landsberg i Tyskland är certifierade.  

Jungheinrichs truckar uppfyller de 
europeiska säkerhetskraven.  
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