
Elektrisk palletruck
EMD 118
Løftehøyde: 600-1520 mm / Løftekapasitet: 1500-1800 kg



Verdens korteste
universaltruck i sin klasse.
Kompakt og fleksibel med integrert initialløft.

De lettmanøvrerte og kompakte elektriske støttebenstruckene EMD115i/118 med initialløft, er ekte allroundere både for 
plukking av varer og lette stable- og transportoppgaver over korte strekninger.EMD 115i har som standard avansert Li- 
ionteknologi og utmerker seg med en chassislengde på bare 558 mm. Som verdens korteste universaltruck i sin klasse er 
EMD 115i perfekt for bruk på lastebiler eller i butikklokaler. Hvis støy spiller en rolle, kan begge truckene fås med 
tilleggsutstyret silentDRIVE. Den integrerte laderen sørger for enda større fleksibilitet, og den passer til alle 230 V 
stikkontakter.Naturligvis spiller også sikkerheten en stor rolle: Den lange ledehendelen sørger for trygg avstand mellom truck 
og operatør, og vårt patenterte stabilisatorstag ProTracLink garanterer stabile kjøreegenskaper.

 

 

Fordeler:

• Svært lettmanøvrert med den svært korte chassislengden

• Lav totalvekt for bruk på lastebiler

• Optimale kjøreegenskaper takket være ProTracLink

• Lang sikkerhetsledehendel og svært god sikt på gaflene

• Integrert lader for enkel lading av batteriet

5 år uten problemer – garantert

Ekstremt korte ladetider og null vedlikehold gjør Li- 
ionbatterier til den desidert mest varige energikilden. Med vår 
5 års garanti på Li-ionbatterier, gir vi deg et langsiktig løfte, 
uavhengig av driftstimer.

100 % fornøyd – garantert

Vi er overbevist om at vår Li-ionteknologi er den rette for deg. 
Derfor garanterer vi at du kan bytte tilbake til opprinnelig 
teknologi når som helst innen de seks første månedene etter 
levering, uten å oppgi noen grunn.



Støttebenstruck fra Jungheinrich
med store kundefordeler.

Effektivitet Sikkerhet Fleksibilitet
Maksimal ytelse med 
effektive trucker.

Beste forutsetning for et 
trygt arbeidsmiljø.

En truck som er like 
individuell som bedriften 
din.

Effektiv pallehåndtering og ekstremt 
fleksibel litiumionteknologi gjør disse 
truckene til pålitelige hjelpere i en 
varierende lagerhverdag.

Spesielt sikker på trange steder: Den 
lange ledehendelen, stabiliteten 
under kjøring og den optimale sikten 
gjennom masten, garanterer stor 
grad av sikkerhet.

En universaltruck for svært forskjellige 
bruksområder: For transport av to 
paller samtidig, eller for plukking; med 
et stort utvalg av tilleggsutstyr er disse 
truckene enkle å tilpasse ulike behov.

Effektiv pallehåndtering
• Presis og skånsom heving av 

lasten med turtallsregulert 
hydraulikkmotor.

• Skånsom plassering av lasten 
med proporsjonalhydraulikk 
(tilleggsutstyr).

Utstyrt med litiumionteknologi
• Valgfritt med 40 Ah Li- 

ionbatterikoffert (EMD 115i), eller 
110 Ah Li-ionbatteri (tilleggsutstyr 
hos EMD 118).

• Stor tilgjengelighet, takket være 
ekstremt korte ladetider.

• Driftstid på inntil tre timer med 40 
Ah batterikoffert (EMD 115i).

• Pauseladefunksjon: Allerede etter 
30 minutters pauselading er 
batteriet ladet inntil 50 %, etter 
80 minutter inntil 100 %.

• Bytte av batteri ikke nødvendig.
• Full spenning gir maksimal ytelse.
• Spar kostnader gjennom lengre 

levetid og vedlikeholdsfrihet i 
forhold til blybatterier.

• Laderom og lufting er ikke 
nødvendig, siden det ikke utvikles 
gass.

Sikkert arbeid på liten plass
• Kompakte mål for trange forhold.
• Trygg og sikker håndtering i for 

eksempel butikker med 
kundetrafikk, takket være det 
beskjedne chassismålet og den 
smale arbeidsgangbredden.

• Optimal sikt på lasten grunnet 
spesielt mastdesign med integrert 
vindu og spesiell utforming av 
batteridekselet.

• Den lave vekten gjør den godt 
egnet for bruk på varebiler, 
mesaniner eller i heiser.

• Lang ledehendel gir trygg avstand 
mellom fører og truck.

Stabile kjøreegenskaper
• Fordeling av stabiliteten ut fra 

kjøresituasjon via fjærede eller 
dempede støttehjul – forbundet 
med det patenterte 
stabilisatorstaget ProTracLink.

• Ideell for bruk på lasterampe og 
ved lasting og lossing av 
lastebiler.

Fleksibel bruk
• Fleksibel og allsidig truck med 

integrert intialløft.
• I lavtløftende drift er trucken ideell 

på korte transportstrekninger for 
last inntil 2000 kg.

• Effektiv for transport av to 
europaller plassert over hverandre 
(initialløft 1000 kg / tilleggsløft 800 
kg).

• Som støttebenstruck er den ideell 
for lette stableoppgaver opptil 1520 
mm høyde.

Tilleggsutstyr
• Tandemlasthjul
• Stillegående lasthjul
• Lastgrind
• Fryseromsutførelse
• silentDRIVE gir stillegående drift.



Modell oversikt
Den riktige modellen for dine applikasjoner:

Navn Løftekapasitet last Kjørehastighet uten 
last

Arbeidsbredde (pall 
800x1200 
langsgående)

Løftehastighet uten 
last

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

Jungheinrich Norge AS
Alf Bjerckes vei 30 · 0596 Oslo
Postboks 246 Leirdal · 1011 Oslo
 
Telefon 02350
24-timers servicevakt 480 75 450

info@jungheinrich.no  
www.jungheinrich.no

 

 

De tyske produksjonsstedene er 
sertifisert i Norderstedt, Moosburg og 

Landsberg.
 

Jungheinrich-trucker bygges i henhold 
til Eusikkerhetsbestemmelsene og CE- 

forskriftene  
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