
Električni nizkodvižni viličar
HC 110
Dvižna višina: 1600-3000 mm / Nosilnost: 1000 kg



Električni ročni viličar
za občasno uporabo.
Električno dviganje in ročno premikanje.

Vsestranski in ugodni električni ročni viličarji HC 110 so ekonomična rešitev za občasno uskladiščenje in izskladiščenje. 
Lahko jih uporabite tudi kot delovno mizo. Upravljanje je preprosto in intuitivno. S pritiskom gumba preprosto in hitro 
dosežete želeno dvižno višino. Opremljeni so z dolgo ročico, ergonomsko umeščeni ročaji pa olajšajo ročno 
manevriranje.Napajajo se iz baterije, ki ne zahteva vzdrževanja in jo z vgrajenim polnilnikom lahko polnite na vsaki standardni 
omrežni vtičnici. Poskrbljeno je tudi za varnost: poleg dolge ročice, ki zagotavlja varno razdaljo med upravljavcem in 
viličarjem, so krmiljena kolesa opremljena z zaščito za noge. Z mehansko nožno zavoro lahko viličar varno blokirate med 
skladanjem.

 

Pregled vseh prednosti

• Zmogljiv 1,5-kW dvižni motor.

• Baterija s svinčevim gelom, ki ne zahteva vzdrževanja in dolivanja vode.

• Vgrajen polnilnik za preprosto polnjenje

• Krmiljena kolesa z zaščito nog.

• Mehanska nožna zavora za varno blokado.

Pečat kakovosti znamke Jungheinrich.

Znamka Jungheinrich je že desetletja sinonim za zanesljivost, 
kakovostne stroje in celovito ponudbo storitev, na katere se 
lahko vedno zanesete. Pri Jungheinrichu je kakovost na 
prvem mestu: od preprostega paletnega vozička do 
popolnoma avtomatiziranega logističnega sistema.



Ročni paletni voziček znamke 
Jungheinrich,
ki se vedno obnese.

Učinkovitost Varnost Individualnost
Maksimalna zmogljivost z 
najučinkovitejšimi 
regalnimi vozili.

Najboljše razmere za varno 
delo.

Vozilo, ki se prilagodi vašim 
potrebam.

Močan dvižni motor omogoča hitro 
in učinkovito manipulacijo blaga. 
Baterija, ki ne potrebuje vzdrževanja, 
in vgrajeni polnilnik zagotavljata zelo 
dobro razpoložljivost stroja.

Stabilna tehnika in intuitivne 
komande zagotavljajo vrhunsko 
varnost pri vsakodnevni manipulaciji 
blaga v skladišču.

HC 110 lahko z raznimi izvedbami 
teleskopa popolnoma prilagodite 
vsakodnevnim zahtevam uporabe v 
skladišču.

Učinkovita manipulacija blaga.
• Močan 1,5-kilovatni dvižni motor 

za dviganje tovora do dvižne 
višine 3.000 mm.

• Ročno premikanje tovora do 
1.000 kg kot stroškovno ugodna 
rešitev za stroje z voznim 
motorjem.

Baterija in vgrajeni polnilnik.
• Svinčeva gelna baterija brez 

vzdrževanja ne potrebuje 
dolivanja vode.

• Kazalnik izpraznjenosti baterije 
prikazuje trenutno stanje 
napolnjenosti.

• Vgrajen visokofrekvenčni polnilnik 
s kazalnikom napolnjenosti 
omogoča polnjenje na vsaki 
običajni 230-voltni vtičnici.

Varno manevriranje.
• Dolga ročica omogoča preprosto 

in varno prevažanje blaga.
• Prosojno akrilno steklo med 

jeklenim okvirjem ščiti pred 
padajočimi predmeti in 
nenamernim seganjem skozenj 
ter ponuja nezastrt pogled v 
smeri vožnje.

• Krmiljena kolesa z zaščito nog.
• Mehanska nožna zavora za varno 

parkiranje v vsaki situaciji.

Ergonomsko upravljanje.
• Elektrohidravlično krmiljenje dviga 

ter dobra dosegljivost tipk za dvig in 
spust za natančno pozicioniranje 
vilic.

• Z ročnim vodenjem krmiljenega 
kolesa prek verige je električni ročni 
paletni viličar mogoče zelo 
preprosto manevrirati.

• Ergonomsko razporejeni ročaji 
olajšajo potiskanje in manevriranje 
med manipulacijo blaga.

• Pregledna razporeditev vseh 
komand in prikazovalnikov.

Uporaba po meri.
• Razne izvedbe teleskopa (1.600, 

2.500 in 3.000 mm).
• Za prevažanje dveh palet (eno na 

drugi) ali uporabo kot dvižno mizo.



Pregled modelov
Pravi model za vaše potrebe:

Ime Nosilnost/obremenitev Delovna širina (paleta 800 x 
1200 vzdolžno)

Dvižna hitrost brez breme
na

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, 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.  


	Električni nizkodvižni viličar
	HC 110
	Dvižna višina: 1600-3000 mm / Nosilnost: 1000 kg


	Električni ročni viličar
	za občasno uporabo.
	Električno dviganje in ročno premikanje.
	Pregled vseh prednosti
	Pečat kakovosti znamke Jungheinrich.



	Ročni paletni voziček znamke Jungheinrich,
	ki se vedno obnese.

	Pregled modelov
	Pravi model za vaše potrebe:


