
Komisionirni viličar za drobni 
material
EKM 202
Dvižna višina: 3000 mm / Nosilnost: 215 kg



Varna alternativa
za glavne viličarje.
Preprosto in učinkovito komisioniranje drobnega blaga.

Okreten in vsestranski komisionirni viličar za drobni material EKM je primeren za uporabo v trgovinah, pri lažjih vzdrževalnih 
delih ali komisioniranju brez palete. S stabilnim teleskopom dosežete do tretje regalne etaže – najboljša alternativa za 
klasične lestve.

Zaradi kompaktnih mer in majhne stojne višine lahko EKM brez težav vozite po ozkih hodnikih trgovine in skozi nizka vrata. 
Vrata s samodejnim zapiranjem varujejo voznika tudi na visoki višini. Stojišče s stikalom v tleh omogoča premikanje po 
stojišču, da voznik lahko prosto izbere položaj na stojišču.

Prostoren komandni prostor ponuja udoben položaj sedenja med vožnjo in tudi stranskim stanjem ter vedno dobro vidljivost 
v smeri vožnje. Ergonomsko razporejene komande omogočajo sočasno dviganje in spuščanje, zaradi česar je delo z EKM 
zelo učinkovito.

 

 

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

Pregled vseh prednosti

• Komisioniranje do višine 5,3 m.

• Zelo okreten; vožnja z dvignjenim stojiščem.

• Prilagodljive odlagalne površine.

• Vrata s samodejnim zapiranjem za varno delo na kateri koli višini.

• Floor-Stripes pri uporabi v okolju z velikim pretokom ljudi

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 Individualnost
Največja zmogljivost z 
najučinkovitejšimi vozili.

Najboljše razmere za varno 
delo.

Viličar, ki se prilagodi vašim 
poslovnim potrebam.

EKM z lahkoto opravlja vsakodnevne 
naloge, saj je opremljen z baterijo 
AGM s 192 Ah (ki ne potrebuje 
vzdrževanja) z vgrajenim 
polnilnikom.

Samodejno zapiranje vrat ob 
stopanju na stojišče ali zapuščanju 
stojišča maksimalno varuje voznika.

Na mehki način: Mehko spuščanje 
omogoča previdno odlaganje ploščadi 
za manj tresljajev in zaščito voznika.

Baterija in polnjenje
• Baterija AGM s kapaciteto 192 Ah 

ne zahteva vzdrževanja.
• Vgradni polnilnik s spiralnim 

kablom lahko priklopite v 
navadno 230-voltno vtičnico, 
tako vam ne bo treba več iskati 
polnilnega kabla.

Na voljo z litij-ionsko tehnologijo
• Zelo kratek čas polnjenja močno 

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

vzdrževanju v primerjavi s 
svinčevimi baterijami.

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

Stabilen in robusten.
• Stabilen teleskop zagotavlja 

varnost tudi v dvignjenem stanju.
• Robusten jekleni okvir z dodatnim 

odbijačem ščiti vozilo pred 
poškodbami.

• Na zunanjosti ni plastičnih delov, 
ki bi se lahko poškodovali.

• Privzeto samodejno zapiranje vrat 
ob stopanju na stojišče ali 
zapuščanju stojišča, da je ploščad 
mogoče dvigniti samo z zaprtimi 
vrati.

• Samodejno zaklepanje vrat 
(opcija): Vrata lahko odprete, šele 
ko je ploščad popolnoma 
spuščena. Izboljša varnost 
voznika, saj prepreči nenamerno 
odpiranje v dvignjenem stanju.

Varnost in ergonomija
• Kapacitivna tipala zahtevajo 

dvoročno upravljanje, da je voznik 
med vožnjo znotraj konture 
vozila.

• Krmilni gumb z novo zasnovo za 
varen oprijem in natančno 
vožnjo.

• Varna vožnja naravnost z 
določenim ničelnim položajem 
ter dobro manevriranje majhnih in 
velikih, 90-stopinjskih ovinkov.

• Ergonomski položaj desne dlani: 
Vozno stikalo, ki se upravlja s 
palcem, preprečuje sukanje 
celotne dlani; preostala površina 
na ročaju voznega stikala 
omogoča za oprijem z desno 
dlanjo.

• Z drugimi tipkami se upravljata 
dviganje in spuščanje glavnega 
dviga in odlagališča.

Dviganje in odvzemanje.
• Odličen panoramski pogled skozi 

teleskop tudi pri višini odvzemanja 
5,3 metra.

• Dvižni del brez verige ni zahteven 
za vzdrževanje.

• Mehko spuščanje omogoča nežno 
spuščanje ploščadi do končnega 
položaja brez tresenja: voznik z 
lahkoto prepozna spuščeni položaj 
in izstopi.

Odlagališča.
• Nosilnost 100 kilogramov za varno 

odlaganje in prevažanje predmetov.
• Vzdolžne luknje v odlagališču za 

dobro vidljivost navzdol v 
dvignjenem stanju, da voznik 
pravočasno zazna osebe v bližini.

• Vzdolžne luknje v odlagališču za 
dobro vidljivost navzdol v 
dvignjenem stanju, da voznik 
pravočasno zazna osebe v bližini.

• Dovolj odlagalne površine tudi za 
varno prevažanje majhnih 
predmetov.

• Odlagališče z električno 
nastavljivim razponom 610 mm 
(opcija).

• Polnjenje odlagališča v najnižji legi 
z zunanje strani (opcija).

• Veliki pomik navzdol omogoča 
dobro vidljivost naprej, tudi če je na 
odlagališču veliko predmetov. Še 
več posebnih odlagalnih mest po 
meri, denimo v vratih.



Pregled modelov
Pravi model za vaše potrebe:
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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.
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