
Manuāli vadāms elektriskais 
krautņotājs
HC 110
Celšanas augstums: 1600-3000 mm / Kravnesība: 1000 kg



Manuāli vadāms elektriskais 
krautņotājs
periodiskai izmantošanai.
Elektriska pacelšana un manuāla pārvietošana.

Daudzpusīgie un ekonomiskie manuāli vadāmie elektriskie krautņotāji HC 110 ir ekonomiski izdevīgs risinājums periodiskiem 
iekraušanas un izkraušanas darbiem. Turklāt HC 110 var izmantot kā darbgaldu. Šo daļēji elektrisko rokas krautņotāju vadība 
ir vienkārša un intuitīva. Nospiežot pogu, vienkārši un ātri iespējams sasniegt nepieciešamo pacelšanas augstumu. Lai veiktu 
transportēšanu, rokas krautņotājs ir aprīkots ar garu dīseli, bet manuālu manevrēšanu atvieglo ergonomiski izvietotie vadības 
rokturi.Enerģiju krautņotājs iegūst no bezapkopes akumulatora, kurš, izmantojot iebūvēto lādētāju, ir uzlādējams no jebkuras 
standarta kontaktligzdas. Protams, ka arī HC 110 drošība ir rakstāma lieliem burtiem: Līdzās garajai dīselei, kas palīdz ievērot 
drošu attālumu starp operatoru un krautņotāju, riteņi ir aizsargāti ar kāju aizsargu. Drošu stāvēšanu kraušanas laikā nodrošina 
mehāniskā kājas bremze.

 

Visas priekšrocības īsumā

• Jaudīgs 1,5 kW pacelšanas motors

• Bezapkopes gēla akumulators bez nepieciešamības papildināt ūdeni

• Iebūvēts lādētājs vienkāršai uzlādei

• Riteņi ar kāju aizsargu

• Mehāniska stāvbremze drošai novietošanai

Pārbaudīta Jungheinrich kvalitāte

Jau gadu desmitus Jungheinrich zīmols reprezentē augstu 
uzticamību, augstvērtīgu tehniku un visaptverošu servisu, uz 
kuru Jūs vienmēr varat paļauties. No vienkāršiem rokas palešu 
ratiņiem līdz pilnībā automatizētām loģistikas sistēmām – 
Jungheinrich vienmēr liek uzsvaru uz kvalitāti.



Jūsu Jungheinrich rokas palešu ratiņi,
lai Jūs kā klients gūtu maksimālu labumu.

Efektivitāte Drošība Individualitāte
Maksimāla veiktspēja ar 
efektīvākajiem iekrāvējiem.

Vislabākie priekšnoteikumi 
drošam darbam.

Iekrāvējs, kas ir tikpat 
individuāls kā Jūsu bizness.

Jaudīgs pacelšanas motors ļauj veikt 
ātru un efektīvu iekraušanu un 
izkraušanu. Bezapkopes akumulators 
un iebūvētais lādētājs nodrošina īpaši 
augstu pieejamību.

Vienalga, vai transportēšana vai 
kraušana – solīdā tehnika un intuitīvā 
vadības elementu uzbūve nodrošina 
maksimālu drošību noliktavas 
ikdienā.

Ar dažādiem masta variantiem 
visdažādākajām izmantošanas 
iespējām HC 110 perfekti pielāgojas 
Jūsu noliktavas ikdienas prasībām.

Efektīvi kraušanas darbi
• Jaudīgs 1,5 kW pacelšanas 

motors kravu celšanai līdz 3000 
mm augstumā.

• Manuāla līdz 1000 kg smagu 
kravu pārvietošana kā ekonomiski 
izdevīga alternatīva iekrāvējiem ar 
vilces dzinēju.

Akumulators un iebūvēts lādētājs
• Pateicoties bezapkopes gēla 

akumulatoram, nav jāveic ūdens 
uzpildīšana.

• Akumulatora izlādes indikators 
vienmēr parāda akumulatora 
pašreizējo stāvokli.

• Iebūvētais augstfrekvences 
lādētājs ar uzlādes stāvokļa 
indikatoru nodrošina ērtu uzlādi 
no jebkuras 230 V kontaktligzdas.

Droša manevrēšana
• Vienkārša un droša preču 

transportēšana ar garo dīseli.
• Caurspīdīga organiskā stikla 

loksne starp tērauda rāmi sniedz 
aizsardzību pret krītošiem 
priekšmetiem, pret nejaušu roku 
ielikšanu un jebkurā laikā 
nodrošina netraucētu redzamību 
braukšanas virzienā.

• Riteņi ar kāju aizsargu.
• Droša novietošana stāvēšanai 

jebkuros apstākļos, pateicoties 
mehāniskai kājas stāvbremzei.

Ergonomiska vadība
• Elektrohidrauliskā celšanas funkciju 

vadība un vieglā piekļuve 
pacelšanas un nolaišanas pogām 
nodrošina precīzu dakšu 
pozicionēšanu.

• Pateicoties vadāmā riteņa piespiedu 
vadībai, izmantojot savienotājķēdi, 
ar manuāli vadāmo elektrisko 
krautņotāju iespējams īpaši viegli 
manevrēt.

• Ergonomiski izvietoti vadības 
rokturi atvieglo stumšanu un 
manevrēšanu, veicot preču 
iekraušanu un izkraušanu.

• Pārskatāms visu vadības un 
indikācijas elementu izvietojums.

Individuāls pielietojums
• Dažādi masta varianti (1600, 2500 

un 3000 mm).
• Piemēroti, lai 2 paletes izvietotu 

vienu virs otras vai lai izmantotu kā 
darbgaldu.



Modeļa pārskats
Jūsu lietojumprogrammām piemērots modelis:

Nosaukums Ietilpība / slodze Darba platums (palete 
800x1200 gareniska)

Celšanas ātrums bez kravas

HC 110 (1600 mm) 1000 kg 2175 mm 0,11 m/s

HC 110 (2500 mm) 1000 kg 2175 mm 0,11 m/s

HC 110 (3000 mm) 1000 kg 2175 mm 0,11 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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