
Ηλεκτροκίνητο stacker
HC 110
ύψος ανύψωσης: 1600-3000 mm / χωρητικότητα φορτίου: 1000 kg



Το ηλεκτροκίνητο ανυψωτικό 
μηχάνημα (stacker)
για περιστασιακή χρήση
Ηλεκτροκίνητη ανύψωση και χειροκίνητη μεταφορά

Τα πολυμορφικά και οικονομικά ηλεκτροκίνητα ανυψωτικά  μηχανήματα  (stacker) HC 110 αποτελούν την οικονομικά 
αποδοτική λύση για περιστασιακή στοίβαξη και ανάκτηση. Τα HC 110 μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν ως πάγκος 
εργασίας. Ο χειρισμός αυτών των ημι-ηλεκτροκίνητων ανυψωτικών γίνεται απλά και έξυπνα. Με το πάτημα ενός 
κουμπιού  μπορεί να επιτευχθεί εύκολα και γρήγορα το επιθυμητό ύψος ανύψωσης. Για τη  μεταφορά εμπορευμάτων, 
ηλεκτροκίνητο ανυψωτικό  μηχάνημα (stacker), διαθέτει  μακρύ βραχίονα χειρισμού και ο χειρισμός του διευκολύνεται 
με τις εργονομικά τοποθετημένες λαβές καθοδήγησης.Το ηλεκτροκίνητο ανυψωτικό μηχάνημα (stacker) τροφοδοτείται 
με ενέργεια  μέσω του συσσωρευτή που δεν χρειάζεται συντήρηση, ο οποίος χάρη στον ενσωματωμένο φορτιστή 
μπορεί να φορτιστεί σε οποιαδήποτε κανονική πρίζα. Φυσικά, και στο  HC 110 η ασφάλεια είναι κεντρικής σημασίας: 
Εκτός από τον μακρύ βραχίονα χειρισμού, για ασφαλή απόσταση ανάμεσα στον χειριστή και στο μηχάνημα, οι τροχοί 
διεύθυνσης διαθέτουν επίσης προστατευτικό ποδιών. Το μηχανικό φρένο ακινητοποίησης προσφέρει ευστάθεια κατά 
τη στοίβαξη.

 

Όλα τα πλεονεκτήματα με μια ματιά

• Κινητήρας ανύψωσης 1,5 kW ισχυρής απόδοσης
• Συσσωρευτής μολύβδου κλειστού τύπου τζελ ,χωρίς απαίτηση συντήρησης και 

συμπλήρωσης νερού
• Ενσωματωμένος φορτιστής για εύκολη φόρτιση
• Τροχοί διεύθυνσης με προστατευτικό ποδιών
• Μηχανικό φρένο ακινητοποίησης για ασφαλή στάθμευση

Αναγνωρισμένη ποιότητα Jungheinrich

Εδώ και δεκαετίες, η εμπορική επωνυμία Jungheinrich είναι 
συνώνυμη απόλυτης αξιοπιστίας, μηχανημάτων κορυφαίας 
ποιότητας και ολοκληρωμένου σέρβις. Μπορείτε λοιπόν να 
βασίζεστε σε εμάς ανά πάσα στιγμή. Από τα απλά 
χειροκίνητα παλετοφόρα έως και το πλήρως 
αυτοματοποιημένα μηχανήματα, η Jungheinrich προσφέρει 
σταθερά κορυφαία ποιότητα.



Χειροκίνητο παλετοφόρο Jungheinrich
για μέγιστο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Απόδοση Ασφάλεια Εξατομίκευση
Μέγιστη ισχύς με τα 
αποδοτικότερα μηχανήματα 
στην αγορά

Άριστες προϋποθέσεις για 
ασφαλή εργασία

Ένα μηχάνημα τόσο μοναδικό 
όσο και η επιχείρησή σας

Ο πανίσχυρος κινητήρας 
ανύψωσης επιτρέπει γρήγορη και 
αποδοτική στοίβαξη και 
αποστοίβαξη. Η μπαταρία που δεν 
χρειάζεται συντήρηση και ο 
ενσωματωμένος φορτιστής 
διασφαλίζουν υψηλή 
διαθεσιμότητα.

Είτε πρόκειται για μεταφορά είτε 
για στοίβαξη, η αξιόπιστη 
τεχνολογία και η έξυπνη 
διαμόρφωση των στοιχείων 
χειρισμού εγγυώνται μέγιστη 
ασφάλεια κατά τη διεκπεραίωση 
των καθημερινών εργασιών στην 
αποθήκη.

Με την κατάλληλη επιλογή τύπου 
ιστού τα HC 110 προσαρμόζονται 
τέλεια στις απαιτήσεις των 
καθημερινών εργασιών στην 
αποθήκη σας.

Αποτελεσματική διαχείριση 
φορτίων
• Πανίσχυρος κινητήρας 

ανύψωσης 1,5 kW για την 
ανύψωση φορτίων έως ύψος 
ανύψωσης 3.000 mm.

• Χειροκίνητη μετακίνηση 
φορτίων έως 1.000 kg ως 
οικονομική εναλλακτική λύση 
αντί οχημάτων με κινητήρα 
οδήγησης

Μπαταρία και ενσωματωμένος 
φορτιστής
• Επειδή η μπαταρία τζελ 

μολύβδου δεν χρειάζεται 
συντήρηση, είναι περιττή η 
συμπλήρωση νερού.

• Η ένδειξη αποφόρτισης 
μπαταρίας εμφανίζει ανά πάσα 
στιγμή την τρέχουσα κατάσταση 
της μπαταρίας.

• Ο ενσωματωμένος φορτιστής 
υψηλής συχνότητας με ένδειξη 
κατάστασης φόρτισης επιτρέπει 
άνετη φόρτιση σε οποιαδήποτε 
πρίζα 230 V.

Ασφάλεια ελιγμών
• Μακρύς βραχίονας χειρισμού 

για εύκολη και ασφαλή 
μεταφορά εμπορευμάτων

• Το διαφανές τζάμι από 
πλεξιγκλάς ανάμεσα στα 
ατσάλινα πλαίσια προσφέρει 
προστασία από την πτώση 
αντικειμένων και από 
απρόβλεπτες παρεμβάσεις και 
επιτρέπει ανά πάσα στιγμή 
ελεύθερη ορατότητα προς την 
κατεύθυνση πορείας.

• Τροχοί διεύθυνσης με 
προστατευτικό ποδιών

• Μηχανικό ποδόφρενο 
ακινητοποίησης για ασφαλή 
στάθμευση σε κάθε κατάσταση

Εργονομικός χειρισμός
• Ηλεκτροϋδραυλικό σύστημα 

ελέγχου ανύψωσης και εύκολη 
πρόσβαση στα πλήκτρα των 
λειτουργιών ανύψωσης και 
κατεβάσματος για ρύθμιση 
ακριβείας της θέσης των περονών

• Χάρη στην υποχρεωτική πορεία 
του διευθυνόμενου τροχού μέσω 
αλυσίδας σύνδεσης, το 
χειροκίνητο ηλεκτρικό 
περονοφόρο ανυψωτικό όχημα 
μανουβράρεται πολύ εύκολα.

• Εργονομικά τοποθετημένες λαβές 
καθοδήγησης για ώθηση και 
μανουβράρισμα με ευκολία κατά 
τη στοίβαξη και αποστοίβαξη

• Διευθέτηση όλων των οργάνων 
χειρισμού και ενδείξεων για 
άριστη εποπτεία

Εξατομικευμένη χρήση
• Διάφορες εκδόσεις σκελετού 

ανύψωσης (1.600, 2.500 και 3.000 
mm)

• Στοίβαξη 2 παλετών, με 
τοποθέτηση της μιας επάνω στην 
άλλη, ή χρήση και ως πάγκος 
εργασίας



Μοντέλο Επισκόπηση
Το σωστό μοντέλο για τις εφαρμογές σας:

όνομα Χωρητικότητα / φορτίο Πλάτος εργασίας (παλέτα 
800x1200 κατά μήκος)

Ταχύτητα ανύψωσης χω
ρίς φορτίο

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

Jungheinrich Hellas ΕΠΕ
Φιλιππουπόλεως 10, Θέση Λουτρό
13678 Αχαρνές
Τηλ. 210 2447800
Φαξ 210 2447799

info@jungheinrich.gr  
www.jungheinrich.gr

 

 

Τα εργοστάσια παραγωγής στο 
Norderstedt, Moosburg και Landsberg 

είναι πιστοποιημένα όπως αντίστοιχα 
και το κέντρο διακίνησης 

ανταλλακτικών στο Καλτενκιρχεν
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