
Електричні повідкові штабелери
HC 110
Висота підйому: 1600-3000 мм / Вантажопідйомність: 1000 кг



Електричний ручний штабелер
для епізодичного застосування.
Підняття за допомогою електрики, перевезення вручну.

Універсальні недорогі електричні ручні штабелери  HC 110 є бюджетним рішенням для епізодичного виконання 
робіз з штабелювання Додатково  HC 110 придатні до використання в якості робочих столів. Керування цими 
напівелектричними ручними штабелерами є простим та інтуїтивно зрозумілим. Натисканням кнопки можна 
просто та швидко досягти піднімання на потрібну висоту. Для операцій із перевезення ручний штабелер 
оснащено довгим руків'ям, а маневрування вручну полегшується за рахунок ергономічного розташування 
напрямних ручок.Живлення енергією відбувається від необслуговуваного акумулятора, який завдяки наявності 
вбудованого зарядного пристрою можна заряджати від будь-якої звичайної розетки. Звісно, і для  HC 110 
безпечність консрукції на першому місці: довге руків'я, яке гарантує безпечну відстань між оператором та 
штабелером, напрямні ролики створюють додатковий захист для ніг. За безпеку у нерухомому стані під час 
штабелювання відповідає механічне ножне гальмо.

 

Всі переваги одним поглядом

• Потужний 1,5-кіловатний підйомний двигун
• Необслуговуваний свинцево-гелевий акумулятор без необхідності додавання 

води
• Вбудований зарядний пристрій для легкого заряджання
• Напрямні ролики з додатковим захистом ніг
• Механічне ножне гальмо забезпечує надійну фіксацію під час зупинки

Перевірена якість Jungheinrich

Вже декілька десятиріч марка Jungheinrich асоціюється з 
найвищою надійністю, високою якістю машин та 
комплексним сервісом, на який Ви завжди можете 
покластися. Від простих ручних гідравлічних візків до 
повністю автоматизованих логістичних систем - 
Jungheinrich завжди робить ставку на максимальний 
рівень якості.



Ваш ручний гідравлічний візок 
Jungheinrich
для максимальної вигоди клієнта.

Ефективність Безпека Індивідуальний 
підхід

Максимальна 
продуктивність з найбільш 
ефективною технікою.

Найкращі умови для 
безпечної праці.

Машина - настільки 
індивідуальна, як і Ваш 
бізнес.

Потужний підйомний двигун 
уможливлює швидке та 
ефективне штабелювання та 
розштабелювання. 
Необслуговуваний акумулятор та 
вбудований зарядний пристрій 
гарантують надзвичайно високий 
коефіцієнт доступності.

Перевезення чи штабелювання - 
надійна технологія та інтуїтивно 
зрозуміла структура елементів 
керування забезпечують 
максимальну безпеку у буденних 
складських процесах.

Завдяки великому вибору варіантів 
щогли для найрізноманітніших 
можливостей застосування HC 110 
здатен ідеально адаптуватися до 
вимог Ваших буденних складських 
процесів.

Ефективне маніпулювання
• Потужний 1,5-кіловатний 

підйомний двигун для підняття 
вантажів на висоту 3 000 мм.

• Переміщення вантажів до 
1 000 кг вручну як дешева 
альтернатива пристроям з 
тяговим двигуном.

Акумулятор та вбудований 
зарядний пристрій
• Оскільки акумулятор є 

необслуговуваним, відпадає 
потреба у доливанні води.

• Індикатор розрядження 
завжди показує актуальний 
стан акумулятора.

• Вбудований високочастотний 
зарядний пристрій з 
індикатором розрядження 
забезпечує зручне заряджання 
від будь-якої розетки 230 В.

Безпечне маневрування
• Просте та безпечне 

перевезення товарів завдяки 
довгому руків'ю.

• Прозоре плексигласове скло 
між сталевими рамами 
захищає від предметів, що 
падають, запобігає 
ненавмисному просуванню 
рук та забезпечує постійний 
вільний огляд напрямку руху.

• Напрямні ролики з додатковим 
захистом ніг.

• Надійна фіксація під час 
зупинки у будь-якій ситуації 
завдяки механічному 
паркувальному гальму.

Ергономічне керування
• Електрогідравлічна система 

керування підйомом та добра 
досяжність кнопок керування 
функціями підйому та опускання 
для точного позиціювання вил.

• Завдяки примусовому 
направленню керованого 
колеса через з'єднувальний 
ланцюг забезпечується 
надзвичайна маневреність 
електричного повідкового 
штабелера.

• Ергономічно розташовані 
напрямні ручки полегшують 
процес пересування та 
маневрування при виконанні 
процесів штабелювання та 
розштабелювання.

• Зручне та зрозуміле 
розташування всіх інструментів 
керування та індикації.

Використання відповідно 
індивідуальних вимог
• Різні варіанти щогли (1 600, 

2 500 та 3 000 мм).
• Штабелювання 2 піддонів один 

на інший або використання в 
якості робочого стола.



Огляд
Слушне рішення для вашої області використання:

Прізвище Вантажопідйомність/
навантаження

Ширина робочого прохо
ду (палета 800x1200 
уздовж)

Швидкість підйому без 
вантажу

HC 110 (1600 mm) 1000 кг 2175 мм 0,11 м/сек

HC 110 (2500 mm) 1000 кг 2175 мм 0,11 м/сек

HC 110 (3000 mm) 1000 кг 2175 мм 0,11 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.  


	Електричні повідкові штабелери
	HC 110
	Висота підйому: 1600-3000 мм / Вантажопідйомність: 1000 кг


	Електричний ручний штабелер
	для епізодичного застосування.
	Підняття за допомогою електрики, перевезення вручну.
	Всі переваги одним поглядом
	Перевірена якість Jungheinrich



	Ваш ручний гідравлічний візок Jungheinrich
	для максимальної вигоди клієнта.

	Огляд
	Слушне рішення для вашої області використання:


