
Smalgångstruck med frontplacerad 
stol
EFX 410 / 413
Lyfthöjd: 3000-7000 mm / Lastkapacitet: 1000-1250 kg



Den mångsidiga Man-Down- 
smalgångstrucken
med optimal sikt runt om trucken.
För kombinerad användning i lastområdet, smalgångar och bredare gångar.

De mångsidiga och innovativa smalgångstruckarna med vridgafflar i 4-serien är våra specialister för kombinerad användning 
i smalgångar, bredare gångar och lastområdet. Det modulära truckkonceptet med frontplacerad stol och sidoplacerat stativ 
ger optimal sikt över gafflar, last och rutt. Arbetet sker enligt Man-Down-principen, där gaffeln lyfts upp och 
förarplattformen stannar kvar på marken.Hög säkerhet med flera utrustningsalternativ (standard och tillval), så som det 
integrerade personskyddssystemet eller RFID-golvstyrningen för optimala hastighetsprofiler. Effektiv energistyrning med 
avancerad 48 V-växelströmsteknik garanterar maximal arbetskapacitet och samtidigt låg 
energiförbrukning.Lagernavigationen underlättar arbetet och möjliggör mjuk placering med millimeterprecision. 
Lättmanövrerad med stor display, inställbar kontrollpanel, rymliga förvaringsfack och ergonomiska styrreglage.

 

 

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

Fördelar

• Unikt truckkoncept med frontplacerad stol och sidoplacerat lyftstativ.

• Obehindrad sikt över gafflar, last och rutt

• Modulära prestandapaket och assistanssystem

• Regenerativ inbromsning och sänkning

• Högsta säkerhet med personskyddssystem som tillval.

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 smalgångstruck från 
Jungheinrich
ger maximal nytta på lagret.

Effektivitet Säkerhet Individuell 
anpassning

Maximal kapacitet med de 
effektivaste truckarna.

Bästa förutsättningarna för 
säkert arbete.

En truck lika individuell som 
ditt företag.

EFX vet vad som krävs: Med smart 
energiåtervinning genom regenerativ 
inbromsning arbetar trucken mycket 
effektivt.

Målpositionen hela tiden i synfältet 
och körning dit med optimal 
hastighet via RFID-golvstyrning – en 
barnlek!

Ett intuitivt manöverkoncept med 
inställbar kontrollpanel och stor 
display. Effektivare arbete för föraren.

Effektiv växelströmsteknik
• Högt vridmoment för hög 

arbetskapacitet och låg 
energiförbrukning.

• Effektiv värmehantering.
• Mindre underhåll och slitage.

Kostnadseffektiv energihushållning
• Dubbel energiåtervinning genom 

regenerativ inbromsning och 
sänkning.

• Längre drifttider per 
batteriladdning (upp till 2 
arbetspass).

• Aktiv energi-/batterihantering.
• Längre batterilivslängd.
• Kortare laddningstider.

Idrifttagande och underhåll
• Snabbt och säkert idrifttagande 

med teach-in-metod.
• Underhållsintervall på 1 000 

drifttimmar.
• Elektronik med slitagefria 

sensorer.

Går att få med litiumjonteknik
• Hög tillgänglighet genom extremt 

korta laddningstider.
• Inget batteribyte behövs.
• Kostnadsbesparing genom längre 

livslängd och underhållsfritt 
jämfört med blysyrabatterier.

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

RFID-golvstyrning (tillval)
• Truckstyrsystem med 

transponderteknik.
• Permanent mätning av vägsträcka 

för exakt registrering av alla 
lagerområden.

• Hög flexibilitet när det gäller 
kopplingsfunktionerna.

• Optimering av körhastigheten 
utifrån golvets profil.

Assistanssystem 
warehouseNAVIGATION (tillval)
• Anslutning till 

lagerstyrningssystemet via 
truckterminal eller skanner.

• Direkt övertagande av 
målpositionen i smalgången av 
truckdatorn.

• Automatisk vertikal- och 
horisontalpositionering.

• Effektiva 
dubbelkörningsprocedurer.

• Inga felkörningar tack vare RFID- 
områdesidentifiering.

• Hög flexibilitet på lagret genom 
anpassningen till befintligt 
lagerstyrningssystem.

• Upp till 25 % högre 
omsättningshastighet.

Integrerat personskyddssystem (PSS)
• Integreras i säkerhetsdatorn från 

fabrik.
• Projektplanering, idrifttagande 

och underhåll av Jungheinrich.

Ergonomi och komfort
• Stort insteg.
• Utmärkt sikt över last och körväg.
• Fjädrad vibrationsdämpande 

komfortstol.
• Kontrollpanel som kan ställas in på 

höjden och avstånd till föraren.
• Programmerbara tryckknappar 

(skärmknappar) med numerisk 
knappsats.

• Ändläges-/övergångsdämpning av 
alla hydraulfunktioner.

Styr- och CAN-bussystem
• 70 % färre kablar och kontakter tack 

vare CAN-Bus.
• Alla rörelser kan programmeras.

Extrautrustning
• Mekanisk skenstyrning.
• Induktiv styrning för exakt styrning i 

gången utan mekanisk belastning 
på komponenter.

• Radio med CD-spelare och MP3- 
gränssnitt.

• Synkroniserad riktningsändring.
• Modulärt system med 

frånkopplingar för lyftning och 
körning, samt 
hastighetsreduceringar.

• Truckterminaler med mekaniska 
och elektriska gränssnitt för 
materialflödessystem.

• Jungheinrich ISM Online är ett 
informationssystem för 
truckhantering.



Modellöversikt
Den rätta modellen för dina applikationer:

Namn Kapacitet / belastning Lyfthöjd (max.) Körhastighet utan 
last

Lyfthastighet utan 
last

EFX 410 1000 kg 7000 mm 9 km/h 0,41 m/s

EFX 413 1250 kg 7000 mm 9 km/h 0,41 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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