
Ηλεκτροκίνητο παλετοφόρο μηχάνημα 
πεζού χειριστή
EMD 118
ύψος ανύψωσης: 600-1520 mm / χωρητικότητα φορτίου: 1500-1800 kg



Το μικρότερο παγκοσμίως
ανυψωτικό μηχάνημα στοίβαξης στην 
κατηγορία του
Συμπαγές και ευέλικτο με ενσωματωμένη διάταξη ανύψωσης βραχιόνων τροχού

Τα ελαφριά και  μικρών διαστάσεων ηλεκτροκίνητα ανυψωτικά  μηχανήματα στοίβαξης  EMD 115i/118 με την ευελιξία 
τους και την ενσωματωμένη διάταξη ανύψωσης βραχιόνων τροχού είναι πραγματικά πολυεργαλεία για συλλογή 
παραγγελιών καθώς και για ελαφριές εργασίες στοίβαξης και  μεταφοράς σε  μικρές αποστάσεις.Το  EMD 115i 
περιλαμβάνει στον στάνταρ εξοπλισμό του πρωτοποριακή τεχνολογία ιόντων λιθίου και το  μήκος πλαισίου του είναι 
μόνο 558 mm. Είναι το παγκοσμίως μικρότερο ηλεκτροκίνητο stacker στην κατηγορία του. Γι' αυτόν το λόγο το EMD 115i 
αποτελεί την τέλεια επιλογή για χρήσεις σε περιορισμούς χώρους, όπως  μέσα σε φορτηγά ή καταστήματα λιανικής 
πώλησης. Αν η αθόρυβη λειτουργία έχει σημασία, και τα δύο  μοντέλα είναι διαθέσιμα με την επιλογή  silentDRIVE. Για 
ακόμα  μεγαλύτερη ευελιξία, ο ενσωματωμένος φορτιστής  μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε πρίζα  230 
V.Φυσικά, η ασφάλεια είναι και σε αυτό το  μηχάνημα κεντρικής σημασίας: Ο  μακρύς βραχίονας χειρισμού προσφέρει 
απόσταση ασφαλείας ανάμεσα στο  μηχάνημα και τον χειριστή και ο πατενταρισμένος αιωρούμενος βραχίονας 
σύνδεσης ProTracLink Jungheinrich εγγυάται σταθερή οδηγική συμπεριφορά.

 

 

Όλα τα πλεονεκτήματα με μια ματιά:

• Εξαιρετική ευελιξία χάρη στο πολύ μικρό μήκος πλαισίου

• Μικρό συνολικό βάρος για μεταφορά σε φορτηγό

• ProTracLink για άριστα χαρακτηριστικά οδήγησης

• Μακρύς βραχίονας χειρισμού ασφαλείας και βέλτιστη ορατότητα προς τις 
περόνες

• Ενσωματωμένος φορτιστής για γρήγορη και εύκολη φόρτιση του συσσωρευτή

Απόλυτη κάλυψη για 5 έτη. Εγγυημένα.

Απίστευτα γρήγοροι χρόνοι φόρτισης και μηδενικά έξοδα 
συντήρησης. Με τα πλεονεκτήματα αυτά, οι συσσωρευτές 
ιόντων λιθίου είναι με διαφορά οι συσσωρευτές ενέργειας 
με τη μεγαλύτερη αντοχή και διάρκεια. Με την 5ετή 
εγγύησή μας στους συσσωρευτές ιόντων λιθίου, σας 
υποσχόμαστε μακροπρόθεσμη ισχύ, ανεξάρτητα από τις 
ώρες λειτουργίας.

Ικανοποίηση 100%. Εγγυημένα.

Πιστεύουμε απόλυτα ότι τα πλεονεκτήματα της 
τεχνολογίας ιόντων λιθίου θα σας πείσουν. Σας εγγυόμαστε 
ότι έως και 6 μήνες μετά την παράδοση μπορείτε να 
επιστρέψετε εύκολα και γρήγορα στην αρχική τεχνολογία 
που χρησιμοποιούσατε, χωρίς να χρειαστεί να 
αιτιολογήσετε την επιλογή σας.



Το Jungheinrich stacker σας
Κερδίστε το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα!

Απόδοση Ασφάλεια Εξατομίκευση
Μέγιστη ισχύς με τα 
αποδοτικότερα μηχανήματα 
στην αγορά

Άριστες προϋποθέσεις για 
ασφαλή εργασία

Ένα μηχάνημα τόσο μοναδικό 
όσο και η επιχείρησή σας

Προσφέροντας αποτελεσματική 
διαχείριση παλετών και απίστευτα 
ευέλικτη τεχνολογία ιόντων λιθίου, 
αυτά τα ανυψωτικά οχήματα είναι 
οι τέλειοι βοηθοί για τη 
διεκπεραίωση των πολλών και 
διαφορετικών καθημερινών 
εργασιών στην αποθήκη σας.

Μεγάλη ασφάλεια σε 
περιορισμένους χώρους: Ο μακρύς 
βραχίονας χειρισμού, η εξαιρετική 
ευστάθεια κατά την οδήγηση και η 
βέλτιστη ορατότητα χάρη στην 
πρωτοποριακή σχεδίαση του ιστού 
εγγυώνται μέγιστη ασφάλεια.

Ένα stacker για πολλές και 
διαφορετικές χρήσεις: Μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ως double deck για 
διαχείρηση διπλής παλέτας και για 
συλλογή παραγγελιών. Χάρη στις 
πολυάριθμες πρόσθετες επιλογές, 
αυτά τα μηχανήματα μπορούν να 
προσαρμοστούν εύκολα σε κάθε 
απαίτηση.

Αποτελεσματική διαχείριση 
παλετών
• Ακριβής και ομαλή ανύψωση 

του φορτίου μέσω υδραυλικού 
κινητήρα με ελεγχόμενο αριθμό 
στροφών.

• Ομαλή απόθεση του φορτίου 
μέσω αναλογικού υδραυλικού 
συστήματος (διατίθεται 
προαιρετικά).

Εξοπλισμός με τεχνολογία ιόντων 
λιθίου
• Κατ' επιλογή με βαλίτσα 

μπαταρίας ιόντων λιθίου 40 Ah 
(EMD 115i) ή με μπαταρία ιόντων 
λιθίου 110 Ah (προαιρετικά στο 
EMD 118)

• Εξαιρετικά σύντομοι χρόνοι 
φόρτισης που εξασφαλίζουν 
μεγάλη διαθεσιμότητα.

• Διάρκεια χρήσης έως και τρεις 
ώρες σε περίπτωση χρήσης της 
βαλίτσας μπαταρίας 40 Ah (EMD 
115i)

• Δυνατότητα ενδιάμεσης 
φόρτισης: Ακόμα και μια 
ενδιάμεση φόρτιση 30 λεπτών 
φορτίζει την μπαταρία στο 50%, 
ενώ μετά από 80 λεπτά η 
φόρτιση φτάνει στο 100%.

• Δεν χρειάζεται αλλαγή 
συσσωρευτή.

• Η απόδοση είναι πάντα πλήρης 
χάρη στη σταθερότητα τάσης.

• Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και 
μηδενική απαίτηση συντήρησης 
για εξοικονόμηση κόστους σε 
σύγκριση με τις μπαταρίες 
μολύβδου-οξέος

• Δεν χρειάζεται να προβλέψετε 
ειδικούς χώρους με επαρκή 
εξαερισμό όπου θα φορτίζετε 
τους συσσωρευτές σας καθώς 
δεν εκπέμπονται αέρια.

Ασφαλής εργασία σε περιορισμένο 
χώρο
• Μικρές διαστάσεις για συνθήκες 

περιορισμένου χώρου
• Διακριτική παρουσία και 

ασφαλής χειρισμός σε 
καταστήματα με συχνή 
κυκλοφορία πελατών, χάρη στο 
εξαιρετικά μικρό μήκος 
προβόλου και το στενό εύρος 
διαδρόμου εργασίας.

• Ο ιδιαίτερος σχεδιασμός του 
ιστού με ενσωματωμένο 
παράθυρο και η ειδική 
κατασκευή του προστατευτικού 
καλύμματος της μπαταρίας 
εξασφαλίζουν βέλτιστη 
ορατότητα στο φορτίο.

• Το μικρό του βάρος επιτρέπει τη 
χρήση του μέσα σε φορτηγά, σε 
πατάρια και σε ανελκυστήρες.

• Μακρύς βραχίονας χειρισμού 
ασφαλείας για επαρκή 
απόσταση του χειριστή από το 
μηχάνημα.

Σταθερή οδηγική συμπεριφορά
• Κατανομή της δύναμης 

συγκράτησης ανάλογα με την 
κατάσταση οδήγησης χάρη 
στους βοηθητικούς τροχούς με 
ανάρτηση και απόσβεση 
κραδασμών, σε συνδυασμό και 
με τον πατενταρισμένο 
αιωρούμενο βραχίονα σύνδεσης 
ProTracLink

• Ιδανικό για χρήση σε ράμπα 
φόρτωσης καθώς και για 
φόρτωση και εκφόρτωση 
φορτηγών

Ευέλικτη χρήση
• Όχημα γενικής χρήσης υψηλής 

ευελιξίας με ενσωματωμένη 
ανύψωση βραχιόνων τροχού

• Ιδανικό για χαμηλή ανύψωση και 
σύντομες διαδρομές μεταφοράς 
για φορτία έως 2.000 kg

• Μηχάνημα ταυτόχρονης χρήσης 2 
παλετών double-deck, καθώς 
μπορεί να μεταφέρει 2 
ευρωπαλέτες τη μία πάνω στην 
άλλη (ανύψωση βραχιόνων 
τροχού 1.000 kg / ανύψωση ιστού 
800 kg)

• Χρήσιμο και ως όχημα υψηλής 
ανύψωσης, για ελαφριές εργασίες 
στοίβαξης σε ύψος έως και 1.520 
mm.

Πρόσθετα στοιχεία εξοπλισμού
• Διπλοί τροχίσκοι φορτίου
• Τροχίσκοι φορτίου Silence
• Σχάρα ανάπαυσης φορτίου
• Έκδοση για ψυκτική αποθήκη
• silentDRIVE για αθόρυβη χρήση



Μοντέλο Επισκόπηση
Το σωστό μοντέλο για τις εφαρμογές σας:

όνομα Ανυψωτική ικανότη
τα / φορτίο

Ταχύτητα οδήγησης 
χωρίς φορτίο

Πλάτος εργασίας 
(παλέτα 800x1200 
κατά μήκος)

Ταχύτητα ανύψωσης 
χωρίς φορτίο

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

Jungheinrich Hellas ΕΠΕ
Φιλιππουπόλεως 10, Θέση Λουτρό
13678 Αχαρνές
Τηλ. 210 2447800
Φαξ 210 2447799

info@jungheinrich.gr  
www.jungheinrich.gr
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