
Elektrische transpallet
EMD 118
Hefhoogte: 600-1520 mm / Capaciteit: 1500-1800 kg



’s Werelds kortste
Universele stapelaar in zijn klasse.
Compact en flexibel met geïntegreerde wielarmheffunctie.

De lichte en compacte elektrische stapelaars EMD 115i/118 zijn dankzij hun wendbaarheid en geïntegreerde 
wielarmheffunctie ware allround trucks voor het orderverzamelen van goederen en voor lichte stapel- en transporttaken 
over korte afstanden.De EMD 115i is standaard uitgerust met geavanceerde lithium-ion technologie en onderscheidt zich 
door een voorbouwmaat van slechts 558 mm. Als ’s werelds kortste universele stapelaar in zijn klasse is de EMD 115i perfect 
geschikt voor toepassingen in kleine, gewichtsgevoelige omgevingen, zoals vrachtwagens of verkoopruimten. Wanneer ook 
geluid een rol speelt, zijn beide trucks verkrijgbaar met onze silentDRIVE-optie. Voor extra flexibiliteit zorgt de geïntegreerde 
lader, die compatibel is met ieder 230V stopcontact.Het spreekt vanzelf dat veiligheid ook hier een centrale rol speelt: De 
lange dissel zorgt voor een veilig afstand tussen truck en gebruiker en onze gepatenteerde torsiestang ProTracLink 
waarborgt een stabiel rijgedrag.

 

 

Uw voordelen:

• Extreem wendbaar dankzij zeer geringe voorbouwmaat

• Gering totaalgewicht om mee te voeren op een vrachtwagen

• Optimale rijeigenschappen dankzij ProTracLink

• Lange veiligheidsdissel en optimaal zicht op de vorken

• Geïntegreerde lader voor eenvoudig opladen van de batterij

5 jaar zonder zorgen. Gegarandeerd.

Uiterst korte laadtijden en het onderhoudsvrije karakter 
maken van lithium-ion batterijen verreweg de meest 
duurzame energiedragers met een lange levensduur. Met 
onze garantie van 5 jaar op uw lithium-ion batterij geven wij u 
een langetermijnbelofte van prestaties, ongeacht het aantal 
bedrijfsuren.

100% tevredenheid. Gegarandeerd.

Wij zijn er zeker van dat we u zullen overtuigen met onze 
lithium-iontechnologie. Wij garanderen u dan ook dat u 
binnen 6 maanden na levering - zonder opgave van reden - 
eenvoudig en snel terug kunt omschakelen naar de 
oorspronkelijk door u gebruikte technologie.



Uw Jungheinrich-stapelaar
voor een maximaal klantenvoordeel.

Efficiëntie Veiligheid Individualiteit
Maximale prestaties met de 
meest efficiënte trucks.

De beste voorwaarden voor 
veilig werken.

Een truck die net zo uniek is 
als uw bedrijf.

Efficiënte handling van palletten en 
de uiterst flexibele lithium-ion 
technologie maken van deze trucks 
perfecte helpers bij afwisselende 
dagelijkse magazijnactiviteiten.

Bijzonder veilig in kleine ruimtes: De 
lange dissel, de bijzonder stabiele 
handling en het optimale zicht door 
ons innovatieve mastdesign 
garanderen de veiligheid.

Een universele truck voor de meest 
uiteenlopende toepassingen: Voor 
dubbeltransport of voor het 
orderverzamelen – dankzij tal van 
bijkomende opties kunnen deze trucks 
eenvoudig worden aangepast aan elke 
toepassing.

Efficiënte handling van palletten
• Nauwkeurig en zacht heffen van 

de last dankzij hydraulische 
motor met toerentalregeling.

• Zacht laten zakken van de last 
door middel van proportionele 
hydraulica (optioneel).

Uitgerust met lithium-ion 
technologie
• Beschikbaar met 40 Ah lithium- 

ion batterij (EMD 115i) of 110 Ah 
lithium-ion batterij (optineel bij 
EMD 118).

• Hoge beschikbaarheid dankzij 
extreem korte laadtijden.

• Met de batterijkoffer van 40 Ah 
(EMD 115i) kan de truck tot drie 
uur gebruikt worden.

• Tussentijds laadvermogen: De 
batterij is al voor 50% opgeladen 
na een tussenoplading van 30 
minuten en voor 100% na 80 
minuten.

• Geen batterijwissel nodig.
• Altijd maximale prestaties dankzij 

een constante spanning.
• Kosten besparen door een 

langere levensduur en geen 
onderhoud in vergelijking met 
loodzuur batterijen.

• Geen laadruimte en ventilatie 
nodig omdat er geen gasvorming 
is.

Veilig werken in kleine ruimtes
• Compacte afmetingen voor 

kleine ruimtes.
• Discreet en veilig werken in 

publiek toegankelijke ruimtes 
dankzij de zeer korte voorbouw 
en de beperkte breedte.

• Optimaal zicht op de last door 
een speciaal mastdesign met 
geïntegreerd kijkvenster en een 
speciale vormgeving van de 
batterijkap.

• Geschikt voor gebruik in 
bestelwagens, op tussenvloeren 
of in liften dankzij het lage eigen 
gewicht.

• Voldoende afstand tussen 
bestuurder en truck door de 
lange veiligheidsdissel.

Stabiel rijgedrag
• Verdeling van de steunkracht 

naargelang de rijsituatie door 
geveerde en gedempte 
steunwielen, verbonden via de 
gepatenteerde torsiestang 
ProTracLink.

• Ideaal voor gebruik op laadkades 
en voor het laden en lossen van 
vrachtwagens.

Flexibel gebruik
• Flexibel inzetbare universele truck 

met geïntegreerde 
wielarmheffunctie.

• Als transpallet ideaal voor het 
vervoeren van lasten tot 2.000 kg 
over korte afstanden.

• Efficiënt door het transport van 2 
boven elkaar liggende 
europalletten (wielarmlift 1.000 kg/ 
mastlift 800 kg).

• Kan worden gebruikt als truck voor 
lichte stapelwerkzaamheden tot 
een hoogte van 1.520 mm.

Extra uitrusting
• Tandemlastwielen.
• Stille lastwielen.
• Lastbeschermrek.
• Versie voor koude opslag.
• silentDRIVE voor een geluidsarme 

werking.



Modeloverzicht
Het passende model voor uw toepassingen:

Naam Capaciteit/last Rijsnelheid zonder 
belasting

Werkbreedte (pallet 
800x1200 longitudi
naal)

Hefsnelheid zonder 
belasting

EMD 118 1800 kg 6 km/h 2028 mm 0,3 m/s

Jungheinrich NV
Researchpark Haasrode 1105 
Esperantolaan 1 
3001 Leuven (Heverlee)
 
Tél. 016 39 87 11

info@Jungheinrich.be  
www.Jungheinrich.be

 

 

Gecertificeerd zijn de Jungheinrich 
Fabrieken in Norderstedt, Moosburg en 

Landsberg.
 

Jungheinrich intern transport materieel 
voldoet aan de Europese 
veiligheidsvoorschriften.  
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