Elektrický ručně vedený nízkozdvižný
vozík
EMD 118
Výška zdvihu: 600-1520 mm / Nosnost: 1500-1800 kg

Nejkratší
univerzální vozík své třídy na světě.
Kompaktní a flexibilní s integrovaným zdvihem ramen kol.

Lehké a kompaktní elektrické ručně vedené vysokozdvižné vozíky EMD 115i/118 jsou díky své obratnosti a integrovanému
systému zvedání ramen kol skutečně univerzální stroje k vychystávání zboží i k lehkému stohování a přepravě na krátkých
vzdálenostech.Model EMD 115i je sériově vybaven lithium-iontovou technologií budoucnosti a vyznačuje se konstrukční
délkou přední části pouhých 558 mm. Jako nejkratší univerzální vysokozdvižný vozík své třídy na světě je model EMD 115i
vhodný k použití v úzkých prostorách choulostivých na hmotnost, jako jsou například nákladní automobily nebo prodejní
plochy. Pokud je podstatná také hlučnost, jsou oba přístroje dostupné s volitelným vybavením silentDRIVE. O další výhodu
v oblasti flexibility se postará integrovaná nabíječka, která je vhodná do každé zásuvky 230 V.I zde klademe vysoký důraz na
bezpečnost. Dlouhá oj udržuje bezpečnou vzdálenost mezi vozíkem a obsluhou a naše patentované spojovací táhlo
ProTracLink zaručuje stabilní jízdní vlastnosti.

5 let bez starostí. Zaručeně.
Extrémně rychlé nabíjení a nulová náročnost údržby, dělají z
baterií Li-Ion jednoznačně nejvytrvalejší akumulátory energie.
S naší 5letou zárukou na baterie Li-Ion získáváte dlouhodobý
příslib výkonnosti nezávisle na počtu provozních hodin.

100% spokojenost. Zaručeně.
Jsme si jisti, že vás o kvalitě lithium-iontové technologie
Jungheinrich přesvědčíme. Proto vám zaručujeme, že se do
6 měsíců po dodání můžete bez problémů, rychle a bez udání
důvodů vrátit k původní technologii.

Přehled výhod:
• Extrémní obratnost díky minimálním rozměrům přední nástavby
• Díky nízké celkové hmotnosti je vozík vhodný pro použití na nákladním
automobilu
• Optimální jízdní vlastnosti díky systému ProTracLink
• Dlouhá bezpečnostní oj a optimální výhled na vidle
• Integrovaná nabíječka ke snadnému nabíjení baterie

Váš vysokozdvižný vozík
Jungheinrich
pro maximální užitek zákazníka.

Efektivita

Bezpečnost

Individualita

Maximální výkon
s nejefektivnějšími vozíky.

Nejlepší předpoklady pro
bezpečnou práci.

Vozík je stejně individuální
jako vaše podnikání.

Efektivní manipulace s paletami a
extrémně flexibilní lithium iontová
technologie dělají z tohoto vozíku
perfektního pomocníka pro
nejrůznější úkoly každodenního
provozu skladu.

Mimořádná bezpečnost v zúžených
prostorách. Dlouhá oj, mimořádně
stabilní jízdní vlastnosti a optimální
viditelnost díky našemu inovativnímu
designu sloupu zaručují bezpečnost.

Univerzální zařízení pro nejrůznější
oblasti využití. K přepravě ve dvou
úrovních nebo k vychystávání. Díky
četným doplňkovým možnostem
vybavení můžete tyto vozíky snadno
přizpůsobit libovolné situaci.

Efektivní manipulace s paletami
• Přesný zdvih břemene díky
frekvenčně řízenému
hydraulickému motoru.
• Citlivé dosednutí nákladu díky
proporcionální hydraulice
(volitelné vybavení).

Bezpečná práce na velmi omezeném Flexibilní použití
• Flexibilně použitelné univerzální
prostoru
zařízení s integrovaným zdvihem
• Kompaktní rozměry do zúžených
ramen kol.
prostor.
• Jako nízkozdvižný vozík je ideální
• Jednoduchá a bezpečná
k přepravním úkolům na krátké
manipulace na provozovnách
vzdálenosti s nákladem do 2000 kg.
s frekvencí pohybu osob díky jeho
• Efektivní jako vozík se zdvihem
extrémně malé délce včetně
podpůrných kol a možností
nosné desky vidlí a malým
přepravy dvou europalet nad sebou
nárokům na šířku pracovní uličky.
(zdvih ramen kol 1000 kg/zdvih
• Optimální výhled na náklad díky
sloupu 800 kg).
zvláštní konstrukci sloupu
• Jako vysokozdvižný vozík jej lze
s integrovaným průzorem a
využít k méně náročnému
speciálním tvarováním víka
stohování do výšky 1 520 mm.
baterie.
• Jeho malá vlastní hmotnost
Doplňková vybavení
umožňuje optimální využití na
• Nosná kola Tandem.
dodávkách, podlažích nebo ve
• Tichá nosná kola.
výtahu.
• Ochranná mříž nákladu.
• Bezpečný odstup obsluhy od
• Chladírenské provedení.
vozíku a snadné ovládání vozíku
• silentDRIVE pro bezhlučný provoz.
díky dlouhé bezpečnostní oji.

Vybaveno lithium-iontovou
technologií
• Volitelná výbava bateriovým
kufříkem s Li-Ion baterií 40 Ah
(EMD 115i) nebo Li-Ion baterií
110 Ah (volitelně u modelu EMD
118).
• Vysoká disponibilita díky
extrémně krátké době nabíjení.
• Doba použití až tři hodiny s
vyjímatelnou baterií 40 Ah (EMD
115i).
• Možnosti průběžného dobíjení.
Pouhých 30 minut dobíjení stačí
k nabití baterie na 50 %, 80 minut
Stabilní jízdní vlastnosti
na 100 %.
• Výměna baterie není nutná.
• Rozdělení opěrné síly v závislosti
• Vždy plný výkon díky stabilitě
na jízdní situaci díky odpruženým
napětí.
a tlumeným opěrným kolům ve
• Úspora nákladů díky delší
spojení s patentovaným táhlem
životnosti a bezúdržbovosti oproti
ProTracLink.
olověným bateriím.
• Ideální při použití na nakládacích
• Nedochází k tvorbě plynů a tím
rampách nebo při vykládání a
pádem odpadá nutnost ventilace
nakládání na nákladní automobily.
nabíjecích prostor.

Přehled modelů
Vhodný model pro vaše použití:
Název

Nosnost/náklad

Rychlost pojezdu bez
nákladu

Šířka pracovní uličky
(palety 800x1200
uložené podélně)

Rychlost zdvihu bez
nákladu

EMD 118

1800 kg

6 km/h

2028 mm

0,3 m/s

Jungheinrich (ČR) s.r.o.
Modletice 101
251 01 Říčany
Telefon +420 313 333 111, 333
Fax +420 313 333 777
info@jungheinrich.cz
www.jungheinrich.cz

Certifikované jsou naše výrobní závody v
Norderstedtu, Moosburgu a Landsbergu.
Vozíky Jungheinrich splňují evropské
bezpečnostní požadavky.

