
Električni nizkodvižni viličar z 
dvigom opornih krakov
EJD 118i
Dvižna višina: 1000-1520 mm / Nosilnost: 1800 kg



Zmogljiv vsestranski viličar
za vsakodnevno trajno uporabo.
Za izjemno okretnost pri komisioniranju.

Zaradi majhne lastne teže in visoke okretnosti je naš kompaktni in vsestranski električni visokodvižni viličar EJD 118i popoln 
pomočnik za kompaktna prevažanja na tovornem vozilu ali hkratno prevažanje dveh palet na klančinah in neravnih tleh.

EJD 118i omogoča največjo učinkovitost zaradi svoje v prihodnost usmerjene litij-ionske baterije z integrirano polnilno 
tehnologijo za največjo prilagodljivost. Prema ProTracLink zagotavlja stabilno vožnjo, medtem ko serijska proporcionalna 
hidravlika zagotavlja nadzorovano dviganje in spuščanje.

Ozek enojni teleskop viličarja ves čas omogoča optimalno preglednost vse naokoli, na primer pri delu v trgovinah z velikim 
pretokom ljudi. Odsevniki za boljšo vidnost in dolga upravljalna ročica z zadostnim razmikom med vozilom in upravljavcem 
nudijo visoko stopnjo varnosti pri vsakem delu.

 

 

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

Pregled vseh prednosti

• Prilagodljiv vsestranski viličar za najrazličnejša področja uporabe.

• Pametna kombinacija prednosti visokodvižnih in nizkodvižnih viličarjev.

• Inovativna litij-ionska baterija z integrirano polnilno tehnologijo.

• Stabilna vožnja in visoka okretnost.

• Manj hrupa omogoča sistem silentDRIVE.

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.



Visokodvižni viličar znamke 
Jungheinrich,
ki se vedno obnese.

Učinkovitost Prilagodljivost Varnost
Največja zmogljivost z 
najučinkovitejšimi vozili.

Vozilo, ki se prilagodi 
vašim potrebam.

Najboljše razmere za varno 
delo

Velika prilagodljivost naših litij- 
ionskih baterij v povezavi z 
vsestranskimi sposobnostmi viličarja 
EJD 118i pri ravnanju s paletami 
omogoča zanesljivo vsestransko 
uporabo za razgibano delo v 
skladišču. 
 

Iščete pravega vsestranskega 
pomočnika za svoje podjetje? Ne 
glede na to, ali gre za delo z dvema 
paletama hkrati, skladiščenje in 
izskladiščenje, delo na tovornem 
vozilu ali komisioniranje – EJD 118i 
se zaradi številnih dodatnih možnosti 
hitro prilagodi vsakemu namenu 
uporabe.

Bodisi v ozkih prostorih ali sredi 
trgovine z velikim pretokom ljudi: EJD 
118i nudi največjo varnost zaradi 
posebej stabilne vožnje in najboljše 
preglednosti v vsaki delovni situaciji

Učinkovita manipulacija palet
• Natančno in nežno dviganje in 

spuščanje tovora s serijsko 
proporcionalno hidravliko.

• Zanesljiv prevoz dveh palet hkrati 
po klančinah in neravnih tleh.

• Izredna okretnost tudi v ozkih 
skladiščih.

V prihodnost usmerjena litij-ionska 
tehnologija
• Serijsko integrirana litij-ionska 

tehnologija za največjo 
razpoložljivost.

• Izbira med dvema baterijama: litij- 
ionska baterija 40 Ah in litij- 
ionska baterija 110 Ah.

Hitro in varno polnjenje
• Preprosto polnjenje na navadni 

230-voltni omrežni vtičnici z 
integriranim polnilnikom.

Prilagodljiva uporaba
• Prilagodljivo uporabo 

električnega visokodvižnega 
viličarja omogoča integrirani dvig 
opornih krakov.

• Kot visokodvižni viličar je odlična 
izbira za nezahtevno dviganje 
tovora.

• V izvedbi nizkodvižnega viličarja 
je optimalen za prevoze tovora 
do 2.000 kg na kratkih razdaljah.

• Kot viličar za dviganje dveh palet 
hkrati omogoča prevoz dveh 
palet drugo nad drugo in je zato 
dvakrat produktivnejši.

Pametni asistenčni sistemi
• silentDRIVE za tiho delovanje v 

maloprodaji ali v supermarketih z 
zmanjšanjem običajnega hrupa 
med vožnjo in dvigovanjem.

Varno delo tudi v najožjem prostoru
• Kompaktne mere za uporabo v 

ozkih prostorih.
• Dolga ročica zagotavlja zadostno 

varnostno razdaljo med 
upravljavcem in vozilom.

Maksimalna stabilnost pri vožnji
• Optimalna porazdelitev oporne sile 

z vzmetenimi in blaženimi opornimi 
kolesi, ki so povezana s patentirano 
premo ProTracLink.

• Primerno za uporabo na nakladalni 
rampi ter natovarjanje in 
raztovarjanje tovornih vozil.



Pregled modelov
Pravi model za vaše potrebe:

Ime Nosilnost/obre
menitev

Največja dvižna 
višina

Hitrost vožnje 
brez bremena

Delovna širina 
(paleta 800 x 
1200 vzdolžno)

Dvižna hitrost 
brez bremena

EJD 118i 1800 kg 1520 mm 6 km/h 2192 mm 0,27 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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