
Вертикальні комплектувальники
EKS 110
Висота підйому: 1000-2800 мм / Вантажопідйомність: 1000 кг



Ергономічне комплектування
до третього рівня стелажів.
Універсальний, потужний та ефективний.

Наш надійний та ергономічний вертикальний комплектувальник  EKS 110 є ідеальним партнером для 
комплектування до третього рівня стелажів у широкопрохідному складі. Завдяки максимальній висоті платформи 
у  3 метра досягається висота комплектування до  4,6 метрів. Консольна конструкція дозволяє транспортувати як 
відкриті, так і закриті піддони. Економний  3,2-кіловатний привід вражає високими показниками прискорення, 
високі ємності акумулятора забезпечують довгу експлуатацію навіть при роботі в кілька змін. Безпека у роботі 
забезпечується завдяки низькому входу, не слизькій підлозі платформи оператора, а також оптимальній свободі 
руху при вході та виходу. Місце оператора сконструйовано так, щоб забезпечити максимально щадний режим 
роботи: інтуїтивно зрозуміле розташування елементів керування, 4-дюймовий дисплей та три програми руху на 
вибір. Окрім того, різні варіанти комплектації та допоміжні системи роблять цей вертикальний комплектувальник 
придатним до гнучкого використання. Оператор має: просто зайти та поїхати.

 

 

* У відповідності з умовами гарантії – подробиці див. на веб-сайті.

Всі переваги одним поглядом

• Максимальна продуктивність комплектування при мінімальному споживанні 
енергії

• Потужний двигун для забезпечення високих показників вантажообігу
• На вибір з призначеним для ходіння вантажним блоком (L) або додатковим 

підйомним механізмом (Z)

• Приєднання до систем керування складом (WMS) завдяки логістичному 
інтерфейсу для оптимізації процесів

• Висота комплектування до 4,6 м

Жодних турбот. Жодних компромісів.

Li-ion Guarantee Plus від Jungheinrich – це 8-ми річна 
гарантія продуктивності наших високоякісних літій- 
іонних акумуляторів, так що ви можете повністю 
зосередитися на своїх завданнях без жодних турбот.

100% задоволення. Гарантовано.

Ми впевнені, що переконаємо вас нашою літій-іонною 
технологією. Тому ми гарантуємо, що протягом 6 місяців 
ви зможете швидко й легко повернутися до попередньої 
технології, якою користувалися раніше, не зазначаючи 
причин.



Ваш комплектувальник Jungheinrich
для максимальної вигоди клієнта.

Ефективність Безпека Індивідуальний 
підхід

Максимальна 
продуктивність з найбільш 
ефективною технікою.

Найкращі умови для 
безпечної праці.

Техніка - настільки 
індивідуальна, як і Ваш 
бізнес.

Придбайте собі у склад справжній 
жмут енергії: комплектувальник, 
який не просто економить 
енергію, а й отримує її завдяки 
регенеративному гальмуванню.

З пункту A до пункту B 
найкоротшим маршрутом: для 
оптимізації процесів 
комплектування EKS 110 в якості 
опції доступний з функцією 
приєднання до систем керування 
складом.

Ергономічність у нас завжди на 
першому місці. Щоб мати 
можливість оптимально 
налаштовуватися на Ваші 
індивідуальні вимоги, ми 
пропонуємо різноманітні пакети 
комплектації, які забезпечать Вам 
максимальну гнучкість.

Ефективне комплектування
• Для найважчих умов 

експлуатації завдяки 
вантажопідйомності до 1 000 
кг та розташуванню центра 
ваги вантажу на висоті 600 мм.

• Стабільність на поворотах 
завдяки низькому 
розташуванню центра ваги 
дозволяє почуватися в безпеці 
в будь-якій ситуації.

• Завдяки оптимізованому 
опусканню вантажного блока, 
по якому можна ходити (опція), 
платформа з допоміжними 
вантажними засобами при 
комплектуванні опускається до 
оптимального мінімального 
рівня, щоб рівень входу 
завжди знаходився якомога 
нижче і не треба було 
підіймати та опускати палету.

• Під час роботи із невеликою 
висотою та частих входах та 
виходах оператора з машини, 
сенсорний режим дозволяє як 
найшвидше дістатися до 
наступного, місця підбору.

• За наявності додаткового 
підйомного механізму блок 
керування машиною в 
імпульсному режимі 
розташований на спинці для 
забезпечення прямого доступу 
до допоміжних вантажних 
засобів.

Тривала експлуатація зі свинцево 
-кислотним акумулятором
• Енергоощадний двигун 

трифазного струму та 
акумулятор великої ємності 
забезпечують тривалу 
експлуатацію.

• Доступні акумулятори різної 
ємності від 375 до 620 А∙год.

• Можливість виймання 
акумулятора збоку для 

Висока надійність процесу 
завдяки приєднанню до систем 
керування складом
• Приєднання EKS 110 до 

системи керування складом 
(WMS) через Logistics Interface 
Jungheinrich: інтерфейсне 
програмне забезпечення 
підтримує спрощену передачу 
запитів у систему керування 
машини, що означає 
можливість використання 
додаткових функцій;

• безпека процесів завдяки 
зворотному зв’язку з WMS у 
реальному часі;

• цілеспрямоване зменшення 
ризиків за рахунок можливості 
впливу на параметри руху 
через WMS;

• ергономічне комплектування 
завдяки наявності додаткового 
дисплея в напрямку 
розташування вантажу;

• економія часу завдяки 
можливості підтвердження 
завдань натисканням кнопки.

Краший огляд і видимість
• Покращена видимість для 

інших на ділянках з 
недостатнім освітленням 
завдяки вбудованим денним 
ходовим вогням DayLED 
(опція).

• Світлодіодні робочі ліхтарі на 
захисному даху можна 
використовувати в якості 
додаткових фар під час руху, а 
також для освітлення стелажів 
під час комплектування 
(опція).

• Світлодіодне підсвічування 
робочого місця (опція) 
забезпечує якісне освітлення 
місця оператора.

• Floor-Spot – значне зниження 
ризику зіткнень на ділянках із 

Міцна конструкція
• Надзвичайно високий захисний 

фартух рами з високоякісної 
сталі на передній кришці.

• Протиударний сталевий кожух 
привода захищає компоненти, 
які за ним знаходяться.

• Опціональний протиударний 
бампер із гуми чи сталі 
забезпечує додатковий захист.

Ергономічне робоче місце
• Оператор може безперешкодно 

зайняти робоче місце та вийти з 
машини завдяки низькому 
рівню входу.

• М’яка оббивка спинки для 
комфортного розміщення 
товару на вила.

• Суцільний зручний гумовий 
килимок для суттєвого 
зменшення навантаження на 
оператора.

• Похила кермова колонка для 
підтримки природного руху руки 
та зниження навантаження на 
суглоби оператора.

• Замість класичної системи 
кермового керування доступне в 
якості опції 
багатофункціональне кермо 
jetPILOT для інтуїтивно 
зрозумілого та комфортного 
керування як у легковій машині.

• Чудові можливості для 
зберігання всього необхідного 
завдяки вбудованому тримачу 
для документів формату A4 та 
речовим відділенням.



Огляд
Слушне рішення для вашої області використання:

Прізвище Вантажопідйом
ність/навантаження

Швидкість руху без 
вантажу

Ширина робочого 
проходу (палета 
800x1200 уздовж)

Швидкість підйому 
без вантажу

EKS 110 L 100 E 1000 кг 10 км/ч 3149 мм 0,26 м/сек

EKS 110 L 160 E 1000 кг 9 км/ч 3149 мм 0,2 м/сек

EKS 110 L 190 E 1000 кг 9 км/ч 3149 мм 0,2 м/сек

EKS 110 L 280 ZZ 1000 кг 9 км/ч 3240 мм 0,31 м/сек

EKS 110 Z 100 E 1000 кг 10 км/ч 3154 мм 0,26 м/сек

EKS 110 Z 160 E 1000 кг 9 км/ч 3154 мм 0,2 м/сек

EKS 110 Z 190 E 1000 кг 9 км/ч 3154 мм 0,2 м/сек

EKS 110 Z 280 
ZZ

1000 кг 9 км/ч 3245 мм 0,31 м/сек

ТОВ "Юнгхайнріх Ліфт Трак"
вул. Качалова, 5-Г 
03126, Київ, Україна 
тел. 044 583 1 583 
факс 044 583 1 584

info@jungheinrich.ua  
www.jungheinrich.ua

 

 

Німецькі виробничі потужності в 
Нордерштедті, Моосбурзі та 

Ландсберзі сертифіковані, так само як 
і наш центр оригінальних запчастин 

у Кальтенкірхені.

 

Підлогові підйомно-транспортні 
засоби Jungheinrich відповідають 
європейським вимогам безпеки.  
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