
Akumulatorowy unoszący wózek 
widłowy
EMD 118
Wysokość podnoszenia: 600-1520 mm / Udźwig: 1500-1800 kg



Uniwersalny wózek widłowy 
najkrótszy
w swojej klasie.
Kompaktowy i elastyczny ze zintegrowanym dodatkowym unoszeniem ramion 
podporowych.

Lekkie i kompaktowe akumulatorowe wózki podnośnikowe z dyszlem EMD 115i/118 dzięki swojej zwrotności 
i zintegrowanemu dodatkowemu unoszeniu ramion podporowych są nadzwyczaj uniwersalnymi urządzeniami do 
kompletacji, składowania towarów i łatwych zadań transportowych realizowanych na krótkich dystansach.

Wózek EMD 115i jest standardowo wyposażony w nowoczesną technologię litowo-jonową i wyróżnia się bardzo krótkim 
korpusem – tylko 558 mm. Jako najkrótszy uniwersalny wózek widłowy w swojej klasie, model EMD 115i idealnie nadaje się 
do zastosowań na małej przestrzeni oraz w obszarach o ograniczonej nośności.

Do pracy w warunkach, gdzie liczy się niski poziomom hałasu, oba urządzenia są dostępne z opcją silentDRIVE. Dodatkową 
elastyczność zastosowań zapewnia wbudowany prostownik, który umożliwia ładowanie akumulatora z każdego gniazda 
sieciowego 230 V.

Oczywiście także tutaj centralną rolę odgrywa bezpieczeństwo: długi dyszel zapewnia bezpieczny odstęp między wózkiem 
a operatorem, a nasz opatentowany system ProTracLink gwarantuje stabilną jazdę.

 

 

Korzyści:

• Niezwykle zwrotny dzięki bardzo krótkiemu korpusowi

• Niewielka masa całkowita - można go przewozić w samochodzie ciężarowym

• Optymalne właściwości jezdne dzięki ProTracLink

• Długi bezpieczny dyszel i optymalny widok na widły

• Wbudowany prostownik do łatwego ładowania akumulatora

5 lat beztroski. Gwarantujemy.

Ekstremalnie krótki czas ładowania i bezobsługowość – 
akumulatory litowo-jonowe są zdecydowanie 
najwydajniejszym źródłem energii. Wraz z 5-letnią gwarancją 
na akumulator litowo-jonowy składamy Państwu obietnicę 
jego doskonałej wydajności, niezależnie od liczby 
motogodzin.

100% satysfakcji. Gwarantujemy.

Jesteśmy pewni, że przekonamy Państwa do naszej 
technologii litowo-jonowej. Dlatego dajemy Państwu 
możliwość łatwego i szybkiego powrotu do wcześniej 
użytkowanej technologii w ciągu 6 miesięcy od chwili 
otrzymania akumulatora – bez podawania przyczyn.



Wózek podnośnikowy Jungheinrich
dla maksymalnych korzyści.

Wydajność Bezpieczeństwo Indywidualność
Maksymalna efektywność 
dzięki bardzo wydajnym 
wózkom.

Najlepsze warunki do 
bezpiecznej pracy.

Rozwiązanie tak 
indywidualne jak Państwa 
działalność.

Efektywna obsługa palet i bardzo 
elastyczna w zastosowaniu 
technologia litowo-jonowa 
sprawiają, że wózki idealnie 
sprawdzą się podczas wykonywania 
różnych zadań magazynowych.

Wysoki poziom bezpieczeństwa 
podczas pracy na małej przestrzeni: 
długi dyszel, bardzo stabilne 
właściwości jezdne i optymalna 
widoczność dzięki innowacyjnej 
konstrukcji masztu gwarantują 
bezpieczeństwo.  

Uniwersalne urządzenie do różnego 
rodzaju zadań: jako urządzenie do 
dwupoziomego transportu palet lub 
do kompletacji – dzięki licznym 
opcjom wyposażenia wózki można 
łatwo dostosować do każdych 
warunków pracy.

Efektywna obsługa palet
• Precyzyjne i łagodne 

podnoszenie ładunku dzięki 
silnikowi hydraulicznemu 
o regulowanej prędkości 
obrotowej.

• Łagodne odkładanie ładunku 
dzięki hydraulice proporcjonalnej 
(opcja).

Dostępna technologia litowo- 
jonowa
• Akumulator litowo-jonowym 40 

Ah (EMD 115i) lub 110 Ah (opcja 
w przypadku EMD 118).

• Stała dostępność wózka dzięki 
wyjątkowo krótkim czasom 
ładowania.

• Czas pracy do trzech godzin już 
w przypadku akumulatora litowo- 
jonowego 40 Ah (EMD 115i).

• Możliwość doładowania: Już po 
30-minutowym doładowaniu 
akumulator jest naładowany 
w 50%, po 80 minutach w 100%.

• Brak konieczności wymiany 
akumulatora.

• Obudowa odporna na przebicia 
elektryczne.

• Bezobsługowe akumulatory 
litowo-jonowe o długiej 
żywotności zapewniają 
oszczędność kosztów 
w porównaniu do kwasowych 
baterii trakcyjnych.

• Akumulatory litowo-jonowe nie 
gazują, nie ma więc potrzeby 
utrzymywania akumulatorowni.

Bezpieczna praca na niewielkiej 
przestrzeni
• Niewielkie rozmiary do pracy na 

małej przestrzeni.
• Dyskretna i bezpieczna praca 

w miejscach odwiedzanych przez 
klientów dzięki niewielkiej 
długości korpusu.

• Optymalna widoczność na 
ładunek dzięki specjalnej 
konstrukcji masztu z 
zintegrowanym otworem 
zwiększającym pole widzenia 
i odpowiedniemu kształtowi 
pokrywy akumulatora.

• Praca na 
samochodach ciężarowych, 
podestach roboczych lub 
w windach dzięki małej masie 
urządzenia.

• Długi dyszel zapewnia 
dostateczny odstęp operatora od 
wózka.

Stabilna jazda
• Połączone ze sobą koła 

podporowe wyposażone 
w amortyzator (system 
ProTracLink) rozkładają siłę 
podporową w zależności 
od sytuacji.

• Idealne rozwiązanie podczas 
pracy na rampach oraz do 
załadunku i rozładunku 
samochodów ciężarowych.

Wszechstronne zastosowanie
• Uniwersalne urządzenie ze 

zintegrowanym dodatkowym 
unoszeniem ramion podporowych.

• Jako wózek unoszący jest idealny 
do transportu ładunków o masie do 
2000 kg na krótkich odcinkach.

• Jako urządzenie do 
dwupoziomowego transportu 2 
palet umieszczonych jedna nad 
drugą charakteryzuje się wysoką 
wydajnością (unoszenie na 
ramionach podporowych 1000 kg/ 
podnoszenie 800 kg).

• Jako wózek podnośnikowy służy 
do składowania ładunków na 
wysokości do 1520 mm.

Wyposażenie dodatkowe
• Bliźniacze koła podporowe.
• Koła podporowe Silence.
• Krata ochronna ładunku.
• Wersja do mroźni.
• silentDRIVE zapewniający cichą 

pracę.



Przegląd modeli
Właściwy model dla Państwa aplikacji:

Nazwa Udźwig / ładunek Prędkość jazdy bez 
ładunku

Szerokość korytarza 
roboczego (paleta 
800x1200 wzdłuż)

Prędkość podnosze
nia bez ładunku

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

Jungheinrich Polska Sp. z o.o.
ul. Świerkowa 3, Bronisze k. Warszawy
05-850 Ożarów Mazowiecki
PL1130082801
telefon +48 22 332 88 00
fax +48 22 332 88 01
infolinia 0801 300 801

info@jungheinrich.pl  
www.jungheinrich.pl

 

 

Dla zakładów produkcyjnych w 
Norderstedt, Moosburg i Landsberg.  

Wózki jezdniowe firmy Jungheinrich 
spełniają europejskie wymogi 

bezpieczeństwa.  
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