
Elektrisk ledstaplare med stödbenslyft
EJD 118i
Lyfthöjd: 1000-1520 mm / Lastkapacitet: 1800 kg



Kraftfull allroundtruck
för kontinuerlig drift varje dag.
För maximal manövrerbarhet vid plockning.

Den låga vikten och den goda manövrerbarheten gör våra kompakta och mångsidiga eldrivna ledstaplare EJD 118i till de 
perfekta truckarna för platsbesparande lastbilstransport eller för transport av två pallar samtidigt på ramper och ojämnt 
underlag.

EJD 118i utlovar maximal effektivitet tack vare det framtidssäkra litiumjonbatteriet med integrerad laddteknik för maximal 
flexibilitet. Kopplingsarmen ProTracLink ger stabila köregenskaper och proportionalhydraulik, som ingår i grundutförandet, 
ger kontrollerad lyftning och sänkning.

Truckens smala enkelstativ ger alltid optimal sikt runt om, t.ex. i butiker med mycket kundtrafik. Reflexer för bättre synlighet 
och en lång styrarm med tillräckligt med plats mellan truck och truckförare ger hög säkerhet i alla situationer.

 

 

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

Fördelar

• Flexibel universaltruck för de mest skiftande användningsområden.

• Fördelarna med låglyftare och staplare kombineras på ett smart sätt.

• Innovativt litiumjonbatteri med integrerad laddteknik.

• Stabila köregenskaper och lättmanövrerad.

• Minimal bullernivå tack vare silentDRIVE.

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 staplare från Jungheinrich
Ger maximal kundnytta

Effektivitet Individuell 
anpassning

Säkerhet

Maximal kapacitet med de 
effektivaste truckarna.

En truck lika individuell 
som din verksamhet.

De bästa förutsättningarna 
för säkert arbete.

Våra mycket flexibla 
litiumjonbatterier i kombination med 
de mångsidiga egenskaperna hos 
EJD 118i när det gäller pallhantering 
gör trucken till en tillförlitlig 
allroundtruck i den föränderliga 
vardagen på lagret. 
 

Letar du efter en riktig universaltruck 
till ditt företag? Då är EJD 118i det 
rätta valet. Den anpassar sig 
blixtsnabbt efter den aktuella 
situationen, vare sig det gäller 
dubbelstapling, in- och utlastning, 
lastbilstransport eller plockning.

I trånga utrymmen eller mitt i butiken 
med mycket kundtrafik: EJD 118i ger 
maximal säkerhet genom sina extra 
stabila köregenskaper och optimal sikt 
runt om i alla arbetssituationer.

Effektiv pallhantering
• Proportionalhydraulik, som ingår i 

grundutförandet, ger exakt och 
mjuk lyftning och nedsättning av 
lasten.

• Tillförlitlig transport av två pallar 
samtidigt på ramper och ojämnt 
underlag.

• Maximalt smidig och 
lättmanövrerad även i trånga 
lagerutrymmen.

Framtidsorienterad litiumjonteknik
• Litiumjonteknik som standard för 

maximal tillgänglighet.
• Välj mellan två batterier: 40 Ah- 

litiumjonbatteri och 110 Ah- 
litiumjonbatteri.

Snabb och säker laddning
• Enkel laddning i alla 230 V-uttag 

tack vare inbyggd laddare.

Flexibel användning
• Eldriven ledstaplare som kan 

användas flexibelt tack vare 
integrerad stödbenslyft.

• Perfekt som staplare för lätt 
stapling.

• Perfekt för korta transporter av 
laster på upp till 2 000 kg vid 
användning som låglyftare.

• Dubbelt produktiv som 
dubbelstaplare genom att två 
pallar kan transporteras samtidigt 
på varandra.

Intelligenta assistanssystem
• silentDRIVE för tyst drift i 

detaljhandeln eller i 
livsmedelsaffärer genom att 
vanliga kör- och lyftljud 
reduceras.

Säkert arbete i trånga utrymmen
• Kompakta mått för arbete i trånga 

utrymmen.
• Den långa säkerhetsstyrarmen 

säkerställer ett tillräckligt avstånd 
mellan truckförare och truck.

Maximal stablitet vid körning
• Fjädrade och dämpade stödhjul 

fördelar stödkraften optimalt utifrån 
körsituationen – anslutna via den 
patenterade kopplingsarmen 
ProTracLink.

• Perfekt för användning på 
lastramper samt för lastning och 
lossning av lastbilar.



Modellöversikt
Den rätta modellen för dina applikationer:

Namn Kapacitet / be
lastning

Lyfthöjd (max.) Körhastighet ut
an last

Arbetsbredd (pall 
800x1200 längs
gående)

Lyfthastighet ut
an last

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