
Vertikalni komisionirni viličar
EKS 210
Dvižna višina: 2800-4750 mm / Nosilnost: 1000 kg



Učinkovit komisionirni viličar.
v širokem hodniku.
Prava izbira za komisionirno višino nad 6,5 metra

Učinkoviti vertikalni komisionirni viličar EKS 210 se odlikuje po izvrstnih voznih in dvižnih zmogljivostih. V skladišču s širokimi 
hodniki bo varčen 24-voltni model prepričal z zelo dobro ergonomijo in komisionirno zmogljivostjo. Zaradi večjega izbora 
dvižnih teleskopov lahko preprosto dosežete komisionirno višino tudi nad 6,5 metra. Z bogato ponudbo dodatne opreme 
lahko vertikalnega komisionirnega viličarja prilagodite raznim namenom uporabe, z optimiziranim krmilnim sistemom in 
nezastrtim panoramskim pogledom pa bo vaše delovno okolje res ergonomsko. Z zmogljivo litij-ionsko tehnologijo ali 
svinčevimi baterijami: Vertikalni komisionirni viličar EKS 210 združuje optimalno komisionirno zmogljivost z zelo varčno 
porabo.

 

 

* V skladu z našimi garancijskimi pogoji. Za podrobnosti obiščite našo spletno stran.

Pregled vseh prednosti

• Ergonomsko in nastavljivo upravljanje.

• Optimalen pogled in vidljivost v skladišču.

• Redundantno merjenje poti in višine.

• Odlična vozna stabilnost za varno in ergonomsko delo.

• Je ozek in okreten, zato je zelo priročen za majhne prostore.

Brez skrbi. Brez kompromisov.

Z Jungheinrichovo Li-ion Guarantee Plus garancijo na naše 
visokokakovostne litij-ionske baterije vam obljubljamo 
dolgoročno delovanje do 8 let. Tako ste lahko popolnoma 
brez skrbi.

100-odstotno zadovoljstvo. Zagotovljeno.

Verjamemo, da smo vas prepričali z litijevoionsko tehnologijo. 
Zato vam zagotavljamo, da lahko v šestih mesecih brez 
navedbe razloga preprosto in hitro zamenjate svojo novo 
tehnologijo s prvotno.



Komisionirni viličar znamke 
Jungheinrich,
ki se vedno obnese.

Učinkovitost Varnost Prilagodljivost
Največja zmogljivost z 
najučinkovitejšimi 
regalnimi vozili.

Najboljše razmere za varno 
delo.

Viličar, ki se prilagodi vašim 
poslovnim potrebam.

Vsestranski EKS 210 se odlikuje po 
zelo dobri komisionirni zmogljivosti 
in učinkovitosti od prvega regalnega 
nivoja in do višine 6,5 metra, da 
lahko delate dlje in učinkoviteje.

Vaša varnost je za nas zelo 
pomembna: Številne varnostne 
funkcije omogočajo, da se osebje 
lahko popolnoma osredotoči na 
svoje delo.

Dovršen sistem upravljanja z dodatnimi 
vdelanimi okni in še bolj intuitivno 
upravljalno ploščo občutno 
razbremeni voznika.

Varčna poraba
• Aktivno upravljanje energije in 

baterije.
• Daljša doba delovanja baterije.
• Pri teleskopih brez prehodov ni 

potratnega pospeševanja in 
pojemanja.

Na voljo z litijevoionsko tehnologijo
• Zelo kratek čas polnjenja močno 

zmanjša izpad delovanja.
• Menjava baterije ni potrebna.
• Nižji stroški, saj ni potrebe po 

vzdrževanju v primerjavi s 
svinčevokislinskimi baterijami.

• Polnilni prostori in prezračevanje 
niso potrebni, saj ne prihaja do 
uplinjanja.

Varno delo
• Ergonomija je prilagojena delu v 

skladišču s širokimi hodniki.
• Odličen panoramski pogled skozi 

novi teleskop.
• Stabilnost tudi med vožnjo po 

neravnih tleh (tla po standardu 
DIN 18202).

Zagon in vzdrževanje
• Hiter in varen zagon.
• Vgrajen diagnostični sistem.
• Interval vzdrževanja na 1000 

delovnih ur.

Opcijske varnostne funkcije
• Floor-Spot z dobro vidno 

svetlobno točko pred vozilom 
izboljšuje varnost na 
nepreglednih mestih v skladišču.

Individualna konfiguracija
• Izbirate lahko med raznimi 

izvedbami, med drugim z dodatnim 
dvigom, dostopom na strani tovora 
ali kot odprta različica.

• Razne opcije opreme za kabino, 
denimo odlagalna mesta, 
razsvetljava in drugo.

Ergonomsko delovno mesto
• Optimizirano delovno okolje: 

pregled nad vsemi podatki.
• Odličen panoramski pogled, da 

imate vedno vse pod nadzorom.
• Nizek prag ter preprosto dostopne 

in še vedno robustne varovalne 
stranske pregrade.

• Prostorna kabina s številnimi 
odlagalnimi površinami.

• Ergonomski paket z ergonomsko 
talno podlago in nožnim stikalom je 
na voljo kot opcija.



Pregled modelov
Pravi model za vaše potrebe:

Ime Nosilnost/obremenitev Hitrost vožnje brez breme
na

Dvižna hitrost brez breme
na

EKS 210 Z 1000 kg 10 km/h 0,3 m/s

EKS 210 L 1000 kg 10 km/h 0,3 m/s

EKS 210 O 1000 kg 10 km/h 0,3 m/s

Jungheinrich, d.o.o.
Korenova cesta 11, 1241 Kamnik
Telefon:
Centrala 01 561 04 80
Prodaja 01 561 04 85
Najem 01 561 04 90
Servis 01 561 04 95
Faks 01 562 17 79

info@jungheinrich.si  
www.jungheinrich.si

 

 

Certificirane so nemške proizvodne 
lokacije v Norderstedtu, Moosburgu in 

Landsbergu, ravno tako distribucijski 
center originalnih rezervnih delov v 

Kaltenkirchnu.

 

Viličarji in vozički podjetja Jungheinrich 
ustrezajo evropskim varnostnim 

predpisom.  
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