
Elektrisk ledstaplare
EMC 105 / 110 / B10
Lyfthöjd: 1540-2000 mm / Lastkapacitet: 1000 kg



Den mångsidiga staplaren
med enkelstativ.
Perfekt för användning i trånga utrymmen.

De flexibla och robusta ledstaplarna EMC 110/EMC B10 är mycket mångsidiga. Tack vare den mycket korta chassilängden 
samt den låga vikten är de perfekta för tillfällig stapling och transport av varor i trånga utrymmen. Till exempel i en hiss eller 
uppe på entresoler. Den kraftfulla och underhållsfria drivmotorn med 24 V-växelströmsteknik skapar optimala 
förutsättningar för snabba, effektiva och ekonomiska godstransporter.Det innovativa multifunktionshandtaget har intuitiv 
design för såväl höger- och vänsterhänta förare. Krypkörningsknappen ger säker manövrering i mycket låg fart med uppfälld 
styrarm. Det ökar rörligheten i trånga utrymmen.EMC övertygar även när det gäller elförsörjningen. De underhållsfria 70 Ah- 
batterierna kan laddas med den inbyggda laddaren i varje 230 V-eluttag. Batteriladdningsindikatorn visar alltid hur mycket 
batteriet är laddat.

Fördelar

• Finns att få som tillval som bredspårsversion eller med våganordning

• Kraftfull och underhållsfri drivmotor med trefas växelströmsteknik

• Multifunktionshandtag för ergonomiskt arbete

• Krypkörning med uppfälld styrarm

• Enkel laddning genom inbyggd laddare



Din staplare 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.

Särskilt långa drifttider samt snabb 
och okomplicerad laddning gör 
dessa truckar till effektiva 
medhjälpare på lagret.

Diverse utrustningsalternativ som 
multifunktionshandtag eller 
krypkörningsknapp ökar säkerheten 
på lagret.

Den dagliga lagerdriften innebär 
varierade driftsituationer. Tack vare 
många olika tillval anpassas EMC 1 
enkelt till dessa krav.

Låga underhållskostnader
• Servicevänliga komponenter ger 

en långsiktig reducering av 
underhållskostnaderna.

• Underhållsfri drivmotor med 
trefas växelströmsteknik.

• Frontkåpa i ett stycke ger snabb 
åtkomst till aggregaten.

Långa drifttider
• Batteriet i kombination med den 

energisparande 
växelströmstekniken ger långa 
drifttider.

• Underhållsfria 24 V-/70 Ah- 
batterier med gelteknik.

• Inbyggd 230 V-/10 A-laddare för 
enkel laddning i alla 230-V- 
eluttag.

• Inbyggd 110 V-laddare (tillval).

Säker in- och utstapling
• Bekväm styrenhet för alla lyft- 

och sänkfunktioner med 
multifunktionshandtaget – 
truckföraren kan på så sätt 
koncentrera sig helt på in- och 
utstaplingen.

• Exakt och mjuk nedsättning av 
laster i pallstället eller på golvet – 
med en knapp på styrhandtaget 
styrs sänkhastigheten precist (2- 
stegs) och elektrohydrauliskt 
(tillval).

• Snabbt arbete genom hög 
lyfthastighet.

• Automatisk justering av lyfthöjden 
tack vare ”intelligent” 
lyftpositionering (tillval).

Arbeta i trånga utrymmen
• Särskilt kompakt konstruktion 

tack vare extremt kort 
chassilängd samt låg vikt för 
användning i trånga utrymmen, i 
hissar och uppe på entresoler.

• Krypkörningsknapp för säker 
manövrering av EMC, även med 
uppfälld styrarm.

Arbeta ergonomiskt
• Styrhandtaget är perfekt anpassat 

till förarens ergonomiska behov.
• Färgsystematik för intuitiv 

manövrering och knappar med 
slitstarka symboler.

• Optimalt anpassat handtag för 
truckföraren.

• Strömbrytare för enkel manövrering 
oavsett styrarmsläge.

• Signalhornsknappen (tutan) sitter i 
mitten av styrhandtaget så att 
föraren enkelt och snabbt kan nå 
den.

• Kan även användas som lyftbord för 
lastning på en höjd som är skonsam 
för ryggen.

Bredspårsversion EMC B10
• Perfekt för upptagning av stängda 

pallar.
• Möjligt att använda tillsatsaggregat 

(t.ex. krankrok eller fatvändare) med 
ISO-gaffelvagn (tillval).

Extrautrustning
• Dubbla lasthjul.
• 2-tums truckdisplay inklusive 

laddningsindikator och 
drifttimmeräknare.

• EasyAccess-kod för aktivering 
(istället för nyckelbrytare) och 
automatisk avstängningsfunktion.

• EasyAccess-transponder för enkel 
åtkomst med transponderkort.

• ISO-gaffelvagn med smidda gafflar.



Modellöversikt
Den rätta modellen för dina applikationer:

Namn Kapacitet / belastning Körhastighet utan 
last

Arbetsbredd (pall 
800x1200 längsgåen
de)

Lyfthastighet utan 
last

EMC 105 500 kg 5 km/h 2125 mm 0,16 m/s

EMC 110 1000 kg 5 km/h 1995 mm 0,16 m/s

EMC B10 1000 kg 5 km/h 1995 mm 0,16 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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