
Transpalet electric cu manşă de 
comandă
EMD 118
înălţime de ridicare: 600-1520 mm / Capacitatea de încărcare: 1500-1800 kg



Cel mai scurt stivuitor
universal din lume din clasa sa.
Compact şi flexibil, cu mecanism integrat de ridicare a braţelor de sprijin.

Datorită manevrabilităţii şi mecanismului integrat de ridicare a braţelor de sprijin, stivuitoarele electrice cu manşă de 
comandă EMD 115i/118, uşoare şi compacte, sunt adevărate utilaje universale pentru pregatirea de comenzi, precum şi 
pentru sarcini uşoare de stivuire şi transport pe trasee scurte.Dotarea standard a EMD 115i include tehnologia inovatoare 
Litiu-Ion, utilajul distingându-se şi prin lungimea secțiunii frontale de numai 558 mm. EMD 115i, cel mai scurt stivuitor 
universal din lume din clasa sa, este perfect adecvat utilizării în spaţii înguste şi în zone cu limitări de greutate, cum ar fi 
camioanele sau suprafeţele comerciale. Dacă şi zgomotul reprezintă un factor important, ambele utilaje sunt disponibile cu 
opţiunea silentDRIVE. Încărcătorul încorporat, potrivit pentru orice priză de 230 V, asigură un plus de flexibilitate.Şi în acest 
caz siguranţa are, desigur, o importanţă deosebită: Lungimea mansei de comanda asigură o distanţă sigură între vehicul şi 
operator iar bara de transiune, ProTracLink, patentata Jungheinrich, garantează stabilitatea în timpul deplasării.

 

 

Toate avantajele dintr-o privire:

• Manevrabilitate extremă datorită lungimii foarte reduse a secțiunii frontale

• Greutate totală redusă pentru utilizarea în camion

• Caracteristici optime de rulare datorită ProTracLink

• Siguranţă conferită de lungimea manşei de comandă şi vizibilitate optimă 
asupra furcii

• Încărcător încorporat pentru încărcarea simplă a bateriei

5 ani fără griji. Garantat.

Timpii de încărcare extrem de reduşi şi lipsa completă a 
cheltuielilor de întreţinere fac ca bateriile Li-Ion să fie de 
departe cea mai durabilă sursă de energie. Garanția de 5 ani la 
bateriile litiu-ion include promisiunea noastră pentru 
performanța pe termen lung, indiferent de numărul de ore de 
funcționare.

Satisfacție 100 %. Garantat.

Suntem siguri că vă vom convinge cu tehnologia noastră 
Litiu-Ion. De aceea, vă garantăm că în termen de 6 luni de la 
livrare aveți posibilitatea de a reveni simplu și rapid la 
tehnologia folosită inițial de dumneavoastră - fără nicio 
justificare.



Transpaletul Jungheinrich cu operare 
la mare înălțime
cu avantaje maxime pentru client.

Eficiență Siguranță Individualitate
Performanțe maxime cu 
cele mai eficiente utilaje.

Cele mai bune condiții 
pentru lucrul în siguranță.

Un utilaj la fel de unic ca și 
afacerea dumneavoastră.

Manevrarea eficientă a paleţilor şi 
tehnologia Litiu-Ion extrem de 
flexibilă, fac ca aceste stivuitoare să 
fie ajutoarele perfecte pentru 
variatele operaţiuni zilnice din cadrul 
depozitului.

Extrem de sigur în spaţii restrânse: 
Manşă de comandă lungă, 
comportament de deplasare 
deosebit de stabil şi vizibilitatea 
optimă asigurată de designul 
inovator al catargului garantează 
siguranţa.

Un utilaj universal pentru cele mai 
diverse domenii de utilizare: Aceste 
stivuitoare pot fi adaptate cu uşurinţă 
oricărui scenariu de utilizare, ca utilaje 
cu dublu nivel sau selectarea 
comenzilor, cu o gamă cuprinzătoare 
de opțiuni suplimentare.

Manevrare eficientă a paleţilor
• Ridicare exactă şi lină a sarcinii cu 

motorul hidraulic cu turaţie 
reglată.

• Aşezarea lină a sarcinii prin 
intermediul sistemului hidraulic 
proporţional (opţional).

Dotare cu tehnologie Litiu-Ion
• La alegere, cu o cutie pentru 

baterie Li-Ion de 40-Ah (EMD 
115i) sau baterie Li-Ion de 110- 
Ah-Li (opțional la EMD 118).

• Disponibilitate ridicată, datorită 
intervalului de încărcare extrem 
de scurt.

• Perioade de utilizare de până la 
trei ore chiar şi cu bateria de 40- 
Ah (EMD 115i).

• Posibilitate de încărcare 
intermediară: După o încărcare 
parţială de 30 de minute bateria 
este încărcată deja la 50 %, după 
80 de minute la 100 %.

• Nu este necesară schimbarea 
bateriei.

• Disponibilitate constantă a puterii 
maxime datorită rezistenţei 
dielectrice.

• Reducerea costurilor faţă de 
bateriile Plumb/acid, datorită 
duratei de viaţă mai lungi şi 
faptului că nu necesită întreţinere.

• Lipsa necesităţii spaţiilor pentru 
încărcare şi a ventilaţiei, dat fiind 
că nu se generează gaze.

Lucrul în siguranţă chiar şi în spaţii 
foarte strâmte
• Dimensiuni compacte pentru 

condiţii de spaţiu restrâns.
• Manevrare discretă şi sigură în 

magazine populate, datorită 
lungimii foarte reduse a secţiunii 
frontale şi necesarului redus al 
lăţimii culoarului de lucru.

• Vizibilitate optimă asupra sarcinii, 
datorită designului optim al 
catargului, cu fereastră integrată 
şi formă specială a capacului 
bateriei.

• Utilizare în camionete, planşee 
intermediare sau în ascensoare 
datorită greutăţii proprii reduse.

• Distanţă suficientă a operatorului 
faţă de utilaj, datorită lungimii 
manşei de comandă.

Comportament de deplasare stabil
• Roţile de sprijin cu amortizare şi 

capitonaj elastic - conectate cu 
balansorul de cuplare patentat 
ProTracLink – repartizează forţa 
de susţinere în funcţie de situaţie.

• Ideal pentru utilizarea pe o rampă 
de încărcare, cât şi la încărcarea şi 
descărcarea autocamioanelor.

Utilizare flexibilă
• Utilaj universal, cu aplicabilitate 

flexibilă, cu mecanism integrat de 
ridicare a braţelor de sprijin.

• Utilizat cu operare la mică înălţime, 
este ideal pentru transportul pe 
distanţe scurte al unor sarcini de 
până la 2.000 kg.

• Eficient ca utilaj cu punte dubla, 
prin transportul a 2 europaleţi 
suprapuşi (ridicare braţe de sprijin 
1.000 kg/ridicare catarg 800 kg).

• Utilizat cu operare la mare înălţime 
poate desfăşura operaţiuni uşoare 
de stivuire, până la o înălţime de 
1.520 mm.

Dotări suplimentare
• Role de susţinere a sarcinii tip 

tandem.
• Role silenţioase de susţinere a 

sarcinii .
• Grilaj de protecţie a sarcinii.
• Variantă pentru depozite frigorifice.
• silent DRIVE pentru funcţionare cu 

zgomot redus.



Modelul Prezentare generală
Modelul potrivit pentru aplicațiile dvs.:

Nume Capacitate / încărca
re

Viteza de conducere 
fără sarcină

Lățime de lucru (palet 
800x1200 longitudi
nal)

Viteza de ridicare fă
ră sarcină

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

Jungheinrich România S.R.L.
Şoseaua Bucureşti-Ploieşti, Km. 57, Nr. 876
107059 Tătărani, Com. Bărcăneşti, Jud. Prahova
România

office@jungheinrich.ro  
www.jungheinrich.ro
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