
Električni nizkodvižni viličar
EMC 105 / 110 / B10
Dvižna višina: 1540-2000 mm / Nosilnost: 1000 kg



Vsestranski paletni viličar
z enojnim teleskopom.
Prava izbira za uporabo v ozkih prostorih.

Prilagodljiva in robustna električna ročna viličarja EMC 110/EMC B10 odlikuje vsestranskost. Zaradi kratkega sprednjega dela 
in majhne mase sta zelo primerna za občasno skladanje in prevažanje blaga v ozkih prostorih, dvigalih ali na podestih. 
Zmogljiv 24-voltni trifazni asinhronski motor brez vzdrževanja omogoča hiter, učinkovit pretok blaga in gospodarno 
delo.Inovativna in intuitivna večfunkcijska glava ročice, ki se lahko upravlja z levo ali desno roko, ter tipka za polžjo vožnjo 
omogočata varno in zelo upočasnjeno ranžiranje z dvignjeno ročico. To poveča okretnost v ozkih prostorih.EMC prepriča 
tudi z upravljanjem energije. Blokbaterije s 70 Ah, ki ne zahtevajo vzdrževanja, lahko z vgrajenim polnilnikom polnite na vsaki 
običajni 230-voltni vtičnici. Kazalnik prikazuje stanje napolnjenosti baterije.

Pregled vseh prednosti

• Opcijsko v izvedbi s širokim kolotekom ali s tehtnico.

• Zmogljiv in varčen trifazni asinhronski vozni motor, ki ne potrebuje 
vzdrževanja.

• Večfunkcijska glava ročice za ergonomsko delo.

• Polžja vožnja ob dvignjeni ročici.

• Preprosto polnjenje z vgrajenim polnilnikom.



Paletni viličar 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.

Zaradi dolgotrajnega delovanja ter 
hitrega in preprostega polnjenja so ti 
viličarji učinkoviti pomočniki v 
skladišču.

Razni elementi, denimo 
večfunkcijska glava ročice ali tipka za 
polžjo vožnjo, izboljšajo varnost v 
skladišču.

V skladišču so najrazličnejša opravila. Z 
bogato dodatno opremo lahko vozila 
EMC 1 preprosto prilagodite tem 
opravilom.

Zmanjšan obseg vzdrževanja.
• Preprosto vzdrževanje sestavnih 

delov za dolgoročno manjše 
stroške vzdrževanja.

• Trifazni asinhronski motor ne 
potrebuje vzdrževanja.

• S preprosto odstranitvijo 
enodelnega sprednjega pokrova 
je omogočen lahek dostop do 
vseh sklopov.

Dolgotrajno delovanje.
• Vgrajena baterija v kombinaciji z 

varčno trifazno asinhronsko 
tehnologijo zagotavlja dolge 
cikluse obratovanja brez 
vmesnega polnjenja.

• Vgrajeni sta gelni bateriji s 
kapaciteto po 24 V/70 Ah, ki ne 
potrebujeta vzdrževanja.

• Polnjenje baterije z vgrajenim 
polnilnikom z 230 V/10 A, ki se 
lahko priključi na običajno 230- 
voltno vtičnico.

• Vgrajen 110-voltni polnilnik 
(opcija).

Varno zlaganje in razlaganje.
• Vse funkcije dviganja in spuščanja 

so intuitivne in se lahko upravljajo 
z večfunkcijsko glavo ročice, da 
se upravljavec lahko popolnoma 
osredotoči na skladiščenje.

• Natančno in nežno odlaganje 
tovora v regal ali na tla – hitrost 
spuščanja lahko (dvostopenjsko) 
natančno elektrohidravlično 
upravljate na glavi ročice (opcija).

• Velika hitrost dviganja omogoča 
hitro delo.

• Samodejno popravljanje dvižne 
višine s pametnim 
pozicioniranjem dviga (opcija).

Delo v zelo ozkem prostoru.
• Zelo kompaktna konstrukcija 

zaradi kratkega sprednjega dela in 
tudi majhna masa vozila 
omogočata uporabo v najožjem 
prostoru, na primer v dvigalu ali 
na podestu.

• Tipka za polžjo vožnjo omogoča 
varno manevriranje vozila EMC 
tudi z dvignjeno ročico.

Ergonomsko delo.
• Glava ročice je optimalno 

prilagojena ergonomskim 
zahtevam upravljavca.

• Barvna sistematika za intuitivno 
upravljanje in tipke z neobrabljivimi 
znaki.

• Nagib ročaja se odlično prilega 
nagibu roke voznika.

• Klecna stikala za enakomerno 
upravljanje ne glede na lego ročice.

• Tipka za hupo je priročno 
nameščena na sredini ročice.

• Uporablja se lahko tudi kot dvižna 
miza za ergonomsko nalaganje.

Izvedba s širokim kolotekom EMC 
B10.
• Idealna za zajemanje zaprtih palet.
• Nosilec vilic ISO (opcija) omogoča 

namestitev delovnih priključkov, 
denimo žerjavne kljuke ali 
obračalnika sodov.

Dodatna oprema
• Dvojna bremenska kolesa.
• Velik 2-palčni zaslon skupaj s 

kazalnikom stanja baterije in 
števcem delovnih ur.

• Koda PIN EasyAccess za vklop 
(namesto stikalne ključavnice) in 
samodejni izklop.

• Transponder EasyAccess za 
preprost dostop s transpondrsko 
kartico.

• Nosilec vilic ISO s kovanimi vilicami.



Pregled modelov
Pravi model za vaše potrebe:

Ime Nosilnost/obremeni
tev

Hitrost vožnje brez 
bremena

Delovna širina (paleta 
800 x 1200 vzdolžno)

Dvižna hitrost brez 
bremena

EMC 105 500 kg 5 km/h 2125 mm 0,16 m/s

EMC 110 1000 kg 5 km/h 1995 mm 0,16 m/s

EMC B10 1000 kg 5 km/h 1995 mm 0,16 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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