
Električni viličar s sprednjim sedežem/ 
tristranski viličar
EFX 410 / 413
Dvižna višina: 3000-7000 mm / Nosilnost: 1000-1250 kg



Vsestranski viličar v izvedbi man- 
down
z odličnim pogledom na vse strani.
Za kombinirano uporabo na delovnem območju, ozkem ali širokem hodniku.

Vsestranski in inovativni tristranski viličarji serije 4 so strokovnjaki za kombinirano uporabo na ozkem ali širokem hodniku in 
delovnem območju. Modularna oblikovna zasnova z umestitvijo sedeža spredaj in stranskim teleskopom zagotavlja odličen 
pogled na vilice, tovor in vozno pot. Deluje po načelu man-down, po katerem se vilice dvignejo, voznikova ploščad pa 
ostane spodaj.Varnost zagotavlja serijska in opcijska oprema, denimo integriran sistem za zaščito oseb ali talno krmiljenje 
RFID za optimalne hitrostne profile. Učinkovito upravljanje energije z napredno 48-voltno trifazno asinhronsko tehnologijo 
zagotavlja velik pretok blaga in hkrati majhno porabo.Skladiščna navigacija olajša delo in omogoča zelo natančno, mehko 
pozicioniranje. Upravljanje je intuitivno z velikim zaslonom, nastavljivim komandnim pultom, prostornimi odlagališči in 
ergonomskimi komandami.

 

 

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

Pregled vseh prednosti

• Edinstvena oblikovna zasnova s sedežem spredaj in teleskopom ob strani

• Neoviran pogled na vilice, tovor in vozno pot.

• Modularni zmogljivostni paketi in sistemi za lažje upravljanje.

• Generatorsko zaviranje in izraba spuščanja.

• Maksimalna varnost z opcijskim sistemom za zaščito oseb

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.



Visokoregalni viličar znamke 
Jungheinrich,
ki se vedno obnese.

Učinkovitost Varnost Individualnost
Maksimalna zmogljivost z 
najučinkovitejšimi 
regalnimi vozili.

Najboljše razmere za varno 
delo.

Viličar, ki se prilagodi vašim 
poslovnim potrebam.

EFX obvlada: S pametno rekuperacijo 
energije prek generatorskega 
zaviranja deluje zelo učinkovito.

Ciljno mesto imate ves čas v vidnem 
polju, s tehnologijo RFID pa se mu 
lahko približate z optimalno hitrostjo. 
Nič lažjega!

Intuitivno upravljanje z nastavljivim 
pultom in velikim zaslonom olajša 
voznikovo delo.

Učinkovita trifazna asinhronska 
tehnologija.
• Velik navor za velik pretok blaga 

in majhno porabo.
• Brez dodatnega hlajenja.
• Manj vzdrževanja in obrabe.

Varčno upravljanje energije.
• Dvojna rekuperacija energije 

zaradi generatorskega zaviranja in 
izrabe spusta.

• Daljša uporaba z enim polnjenjem 
baterije (do dve delovni izmeni).

• Aktivno upravljanje energije/ 
baterije.

• Daljša doba delovanja baterije.
• Krajši čas polnjenja.

Zagon in vzdrževanje.
• Hiter in varen nastavljiv zagon.
• Interval vzdrževanja na 1.000 

delovnih ur.
• Elektronika z neobrabljivo 

senzoriko.

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

zmanjša izpad delovanja.
• Menjava baterije ni potrebna.
• Manjši stroški zaradi daljše dobe 

delovanja brez nepotrebnega 
vzdrževanja v primerjavi s 
svinčevimi baterijami.

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

Talno vodenje s sistemom RFID 
(opcija).
• Krmiljenje vozila s 

transponderjem.
• Stalno merjenje poti za natančno 

zaznavanje vseh skladiščnih 
območij.

• Zelo prilagodljive stikalne 
funkcije.

• Optimizacija profilov hitrosti 
vožnje glede na talno topologijo.

Sistem za pomoč 
warehouseNAVIGATION (opcija).
• Integracija v sistem za upravljanje 

skladišča prek brezžičnega 
terminala ali čitalca.

• Neposredna potrditev ciljnega 
položaja na ozkem hodniku prek 
računalnika v vozilu.

• Samodejno navpično in 
vodoravno pozicioniranje.

• Učinkoviti dvojni cikli.
• Funkcija prepoznavanja območja 

s tehnologijo RFID preprečuje 
napačno uskladiščenje.

• S prilagoditvijo obstoječemu 
sistemu za upravljanje skladišča si 
zagotovite izjemno prilagodljivost 
v skladišču.

• Do 25 % večji pretok blaga.

Vgrajen Jungheinrichov varnostni 
sistem za zaščito oseb (PSS).
• Tovarniška vgradnja v varnostni 

računalnik.
• Za projektiranje, zagon in 

vzdrževanje skrbi servisna služba 
Jungheinrich.

Ergonomija in udobje
• Prostoren vhodni predel.
• Odličen pogled na tovor in vozišče.
• Vzmeten in udoben sedež s 

dušilniki nihanj.
• Komandni pult, zvezno nastavljiv po 

višini in razdalji do voznika.
• Membranska tipkovnica 

(programske tipke) s številčnico.
• Dušenje končnih položajev in 

prehodov vseh hidravličnih funkcij.

Krmilni sistem in sistem CAN-bus.
• 70 odstotkov manj kablov in vtičev 

zaradi CAN-busa.
• Vsi premiki se lahko parametrizirajo.

Dodatna oprema.
• Mehansko talno vodenje.
• Induktivno vodenje za natančno 

vodenje po hodniku brez mehanske 
obremenitve komponent.

• Radio s CD-predvajalnikom in 
MP3-vmesnikom.

• Sinhrono obračanje.
• Modularen sistem za omejitev dviga 

in vožnje ter zmanjšanja hitrosti.
• Brezžični terminali z možnostjo 

mehanskih in električnih vmesnikov 
za sisteme upravljanja materialnega 
toka.

• Jungheinrich ISM-Online: 
informacijski sistem za upravljanje 
viličarjev.



Pregled modelov
Pravi model za vaše potrebe:

Ime Nosilnost/obremeni
tev

Največja dvižna višina Hitrost vožnje brez 
bremena

Dvižna hitrost brez 
bremena

EFX 410 1000 kg 7000 mm 9 km/h 0,41 m/s

EFX 413 1250 kg 7000 mm 9 km/h 0,41 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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