
Vertikālā pasūtījumu komplektētājs
EKS 110
Celšanas augstums: 1000-2800 mm / Kravnesība: 1000 kg



Ergonomiska komplektēšana
līdz trešajam plauktu līmenim.
Daudzpusīgs, jaudīgs un efektīvs.

Mūsu solīdais un ergonomiskais vertikālais komplektētājs EKS 110 ir ideāls partneris komplektēšanai platās ejās līdz trešajam 
plauktu līmenim. Pateicoties maksimāli 3 metrus augstajai platformai, iespējams sasniegt līdz 4,6 metru komplektēšanas 
augstumu. Krautņotāja konstrukcija ar pretsvara mehānismu nodrošina gan atvērtu, gan arī slēgtu palešu uzņemšanu. 
Energoefektīvā 3,2 kW piedziņa pārsteidz ar lielo paātrinājumu, bet lielā akumulatoru ietilpība ļauj panākt ilgu darbību, arī 
strādājot vairākās maiņās. Drošu strādāšanu nodrošina mazais iekāpšanas augstums, uzlabotā stāvēšanas platformas 
vadāmība un optimāla kustību brīvība iekāpjot un izkāpjot. Vadītāja vieta ir paredzēta saudzīgai strādāšanai: intuitīvi izvietoti 
vadības elementi, 4 collu displejs un trīs izvēlei pieejamas braukšanas programmas. Turklāt dažādas aprīkojuma opcijas un 
palīgsistēmas padara šo augstplauktu komplektētāju ērti izmantojamu. Vadītājam atliek vien iekāpt un braukt.

 

 

* Plašāku informāciju par garantijas nosacījumiem varat atrast mūsu mājas lapā.

Visas priekšrocības īsumā

• Maksimāla komplektēšanas jauda pie minimāla enerģijas patēriņa

• Jaudīgs dzinējs augstam pārkraušanas ražīgumam

• Pēc izvēles ar uzkāpšanai piemērotu kravas mehānismu (L) vai papildpacēlāju 
(Z)

• Iekļaušana noliktavas pārvaldības sistēmā, izmantojot loģistikas saskarni, lai 
optimizētu procesus

• Komplektēšanas augstums līdz 4,6 m

Bez raizēm. Bez kompromisiem.

Ar Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus, mēs apsolām mūsu 
lieliskās kvalitātes litija jonu akumulatoru ilgtermiņa 
veiktspēju — līdz pat 8 gadiem, tādēļ jūs varat pilnībā 
koncentrēties savu galveno uzdevumu risināšanai.

100 % apmierinātība. Garantēti.

Mēs esam droši, ka mūsu litija jonu tehnoloģija Jūs pārliecinās. 
Tādēļ mēs nodrošinām Jums iespēju 6 mēnešu laikā pēc 
piegādes ātri un vienkārši atgriezties pie Jūsu iepriekš 
izmantotās tehnoloģijas, nesniedzot nekādus paskaidrojumus.



Jūsu Jungheinrich komplektētājs,
lai Jūs kā klients gūtu maksimālu labumu.

Efektivitāte Drošība Individualitāte
Maksimāla veiktspēja ar 
efektīvākajiem iekrāvējiem.

Vislabākie priekšnoteikumi 
drošam darbam.

Krautņotājs, kas ir tikpat 
individuāls kā Jūsu bizness.

Iegūstiet savai noliktavai īstu 
spēkavīru: komplektētāju, kurš ne 
vien taupa enerģiju, bet to arī atgūst 
no reģeneratīvas bremzēšanas.

No A līdz B pa īsāko ceļu: lai 
optimizētu komplektēšanas 
procesus, EKS 110 pēc izvēles 
pieejams ar piesaisti noliktavas 
pārvaldības sistēmai.

Ergonomikai mūsu uzņēmumā ir 
būtiska nozīme. lai varētu optimāli 
pielāgoties Jūsu prasībām, mēs 
piedāvājam daudzveidīgas aprīkojuma 
paketes maksimālai pielāgojamībai.

Efektīva komplektēšana
• Intensīvai izmantošanai, ko 

nodrošina līdz 1000 kg celtspēja 
un 600 mm kravas smaguma 
centrs.

• Stabilitāte līkumos, pateicoties 
zemu izvietotam smaguma 
centram, kas nodrošina drošu 
braukšanu jebkurā situācijā.

• Platformu un kraušanas 
palīglīdzekļus komplektējot var 
nolaist optimāli zemākajā pozīcijā, 
veicot optimizētu kravas 
mehānisma nolaišanu (opcija) – 
tas vienmēr nodrošina mazu 
iekāpšanas augstumu un palete 
“neuzsēžas".

• It īpaši tad, ja ir mazs pacelšanas 
augstums un bieža iekāpšana un 
izkāpšana, vadība ar taustiņu ir 
ātrs risinājums, lai nokļūtu līdz 
nākamajam komplektēšanas 
punktam.

• Papildpacēlāja vadība ar taustiņu, 
kas izvietots pie atzveltnes, lai 
iegūtu tiešu piekļuvi kraušanas 
palīglīdzekļiem.

Ilgs darbības laiks, izmantojot svina- 
skābes akumulatoru
• Enerģiju taupošā trīsfāzu 

tehnoloģija un lielā akumulatoru 
ietilpība nodrošina ilgu darbības 
laiku.

• Pieejami dažādu izmēru 
akumulatori: no 375 Ah līdz 620 
Ah.

• Sāniska akumulatora izņemšana 
darbam vairākās maiņās (opcija).

Pieejami ar litija jonu tehnoloģiju
• Augsta pieejamība, pateicoties 

īpaši īsam uzlādes laikam.
• Nav nepieciešama akumulatora 

nomaiņa.
• Samazinātas izmaksas, pateicoties 

tam, ka, salīdzinot ar svina-skābes 
akumulatoriem, nav jāveic 
apkope.

• Nav nepieciešamas speciālas 
telpas uzlādei un ventilācija, jo 
neveidojas gāzes.

Augsta procesu drošība, pateicoties 
piesaistei WMS
• EKS 110 piesaiste noliktavas 

pārvaldības sistēmai (WMS), 
izmantojot Jungheinrich saskarni: 
veicamie darba uzdevumi ar 
saskarnes programmatūras 
starpniecību vienkāršā veidā tiek 
nosūtīti tālāk iekrāvēja vadības 
sistēmai, radot papildu funkcijas.

• Procesu drošība, pateicoties 
reāllaika atbildes ziņojuma 
nosūtīšanai WMS.

• Mērķtiecīgs drošības risku 
samazinājums, jo braukšanas 
parametrus ir iespējams ietekmēt, 
izmantojot WMS.

• Ergonomiska komplektēšana, 
izmantojot papildu displeju, kas ir 
izvietots kravas virzienā.

• Laika ietaupījums, pateicoties 
darba uzdevumu apstiprināšanai, 
izmantojot pogveida slēdzi.

Labāka redzamība un pamanāmība
• Labāka redzamība vāji 

apgaismotās zonās, pateicoties 
opcionāli integrētajai DayLED 
dienas gaitas gaismai.

• Uz vadītāja kabīnes jumta 
uzstādīto LED darba lukturi var 
izmantot kā papildu braukšanas 
gaismu vai arī plauktu 
izgaismošanai, veicot pasūtījumu 
komplektēšanu (opcija).

• Opcionālais vadītāja vietas LED 
apgaismojums nodrošina efektīvu 
vadītāja vietas izgaismošanu.

• "Floor-Spot” – ievērojami zemāks 
sadursmes risks nepārredzamās 
vietās, pateicoties apm. 3 m pirms 
iekrāvēja uz grīdas projicētam 
sarkanas gaismas punktam 
(opcija).

Izturīga konstrukcija
• Īpaši augsta nerūsējošā tērauda 

šasijas aizsargplāksne pie priekšējā 
motora pārsega.

• No tērauda izgatavotais, pret 
grūdieniem aizsargātais piedziņas 
pārsegs aizsargā aiz tā izvietotos 
komponentus.

• Pēc izvēles pieejamais rāmja 
aizsargs no gumijas vai tērauda 
sniedz papildu aizsardzību.

Ergonomiska darba vieta
• Vienkārša iekāpšana un izkāpšana, 

pateicoties mazam iekāpšanas 
augstumam.

• Polsterēta atzveltne ērtākai preču 
izvietošanai uz dakšām.

• Pa visu virsmu izvietots, ērts 
gumijas paklājiņš jūtamai vadītāja 
atslogošanai.

• Sasvērta stūre dabisko roku kustību 
atbalstīšanai un locītavu 
saudzēšanai.

• Klasiskās stūres sistēmas vietā 
pieejams opcionāls aprīkojums ar 
daudzfunkcionālo stūri “jetPILOT”, 
kas nodrošina intuitīvu un ērtu 
vadību kā vieglajā automašīnā.

• Ērtas mantu novietošanas iespējas, 
pateicoties integrētajam DIN A4 
formāta dokumentu turētājam un 
papildu mantu novietnēm.



Modeļa pārskats
Jūsu lietojumprogrammām piemērots modelis:

Nosaukums Ietilpība / slodze Braukšanas ātrums 
bez kravas

Darba platums 
(palete 800x1200 
gareniska)

Celšanas ātrums bez 
kravas

EKS 110 L 100 E 1000 kg 10 km/h 3149 mm 0,26 m/s

EKS 110 L 160 E 1000 kg 9 km/h 3149 mm 0,2 m/s

EKS 110 L 190 E 1000 kg 9 km/h 3149 mm 0,2 m/s

EKS 110 L 280 ZZ 1000 kg 9 km/h 3240 mm 0,31 m/s

EKS 110 Z 100 E 1000 kg 10 km/h 3154 mm 0,26 m/s

EKS 110 Z 160 E 1000 kg 9 km/h 3154 mm 0,2 m/s

EKS 110 Z 190 E 1000 kg 9 km/h 3154 mm 0,2 m/s

EKS 110 Z 280 
ZZ

1000 kg 9 km/h 3245 mm 0,31 m/s

SIA Jungheinrich Lift Truck
Rītausmas iela 23
Rīga, LV-1058
Latvija
Telefons +371 67 813 913
Fakss +371 67 813 911

info@jungheinrich.lv  
www.jungheinrich.lv

 

 

Jungheinrich rūpnīcas, pārdošana un 
serviss Eiropā ISO 9001/ ISO 14001.  

Jungheinrich iekrāvēji atbilst Eiropas 
Savienības drošības prasībām.  
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