
Вертикальні комплектувальники
EKS 210
Висота підйому: 2800-4750 мм / Вантажопідйомність: 1000 кг



Ефективний комплектувальник
в широкопрохідних складах.
Ідеальний для висоти комплектування до 6,5 м та вище

Ефективний вертикальний комплектувальник  EKS 210 оптимально підійде для вашого складу завдяки відмінним 
показникам руху та підйому. Енергоощадна самохідна 24-вольтова модель відрізняється чудовою ергономічністю 
та винятковими характеристиками комплектування в складах з широкими проходами. Завдяки розширеному 
асортименту вантажо-підйомних рам можна без проблем комплектувати замовлення на висоті понад 6,5 метрів. 
Завдяки широкому спектру індивідуальних варіантів обладнання цей вертикальний комплектувальник є 
універсальним у використанні, завдяки оптимізованій концепції роботи в поєднанні з ідеальним круговим 
оглядом створюється особливо ергономічне робоче середовище  . З високопродуктивним літій-іонним 
акумулятором або свинцево-кислотним акумулятором: У нашому вертикальному комплектувальнику  EKS 210 
поєднуються оптимальна комплектувальну здатність та переконливо раціональне використання енергії.

 

 

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

Всі переваги одним поглядом

• Ергономічна концепція управління з можливістю індивідуального 
налаштування.

• Оптимальний огляд та видимість на складі.
• Ідеально підходить для експлуатації в широких проходах.

• Висока стабільність руху для чіткої та ергономічної роботи.

• Вузький та маневрений для більшої продуктивності в малому просторі.

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 
найефективнішими 
машинами.

Найкращі умови для 
безпечної праці.

Техніка - настільки 
індивідуальна, як і ваш 
бізнес.

Універсальні EKS 210 
забезпечують високу 
продуктивність комплектування 
та ефективність, з перших рівнів 
стелажу та на висоті до 6,5 метрів 
– для довшої та ефективнішої 
роботи.

Нам важлива ваша безпека: 
Численні заходи безпеки 
призначені для того, щоб ваші 
працівники могли 
концентруватись на 100 % на 
своїх головних завданнях.

Продумана концепція експлуатації 
з додатково інтегрованими 
боковими вікнами та зручним у 
використанні пультом керування 
забезпечує відчутне полегшення у 
роботі водіїв.

Економічне керування 
енергоспоживанням
• Активне управління витратами 

енергії та зарядом 
акумулятора.

• Довший строк служби 
акумулятора.

• Безперехідна 
вантажопідйомна щогла для 
уникнення 
високоенергетичних фаз 
пришвидшення та 
уповільнення.

Поставляється з літій-іонним 
акумулятором
• Високий коефіцієнт 

доступності завдяки 
надзвичайно швидкому 
заряджанню.

• Заміна акумулятора не 
потрібна.

• Заощадження коштів завдяки 
відсутності потреби в 
техобслуговуванні порівняно зі 
свинцево-кислотними 
акумуляторами.

• Не потребує очищення та 
провітрювання, так як не 
відбувається вироблення газів.

Безпечні робочі процеси
• Ергономічно оптимально 

орієнтований для 
застосування на 
широкопрохідному складі.

• Кращий круговий огляд 
завдяки новій 
вантажопідйомній щоглі.

• Висока стабільність навіть під 
час руху по нерівних 
поверхнях (Поверхні DIN 
18202).

Введення в експлуатацію та 
технічне обслуговування
• Швидке та безпечне введення 

в експлуатацію.
• Інтегрована система 

діагностики.
• Міжсервісний інтервал 1 000 

мотогодин.

Додаткові функції безпеки
• Floor-Spot дбає про додаткову 

безпеку на ділянках складу з 
обмеженою оглядовістю 
завдяки добре помітній 
світловій плямі попереду 
транспортного засобу.

Індивідуальні конфігурації
• Вибір між різними варіантами, 

поміж них з додатковим 
підйомом, боковим входом або 
як відкрита версія.

• Різноманітне додаткове 
обладнання для кабіни водія, 
таке як місце для зберігання 
речей, освітлення та ін.

Ергономічне робоче місце
• Покращена концепція 

керування: вся інформація під 
рукою.

• Кращий круговий огляд для 
оцінки будь-якої ситуації.

• Легка посадка завдяки низькій 
висоті платформи в поєднанні з 
легкохідними, але міцними 
бічними бар'єрами.

• Простора кабіна з численними 
можливостями комплектації.

• Ергономічний пакет з 
ергономічним підлоговим 
килимком та ножним 
вимикачем доступний у вигляді 
опції.



Огляд
Слушне рішення для вашої області використання:

Прізвище Вантажопідйомність/
навантаження

Швидкість руху без ванта
жу

Швидкість підйому без 
вантажу

EKS 210 Z 1000 кг 10 км/ч 0,3 м/сек

EKS 210 L 1000 кг 10 км/ч 0,3 м/сек

EKS 210 O 1000 кг 10 км/ч 0,3 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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