
Elektrisk låglyftare/ledtruck
EMD 118
Lyfthöjd: 600-1520 mm / Lastkapacitet: 1500-1800 kg



Världens kortaste
allround-staplare i sin klass.
Kompakt och flexibel med integrerad stödbenslyft.

De lätta och kompakta ledstaplarna EMD 115i/118 är riktiga allroundstaplare för plockning av varor samt enkel stapling och 
transport över korta sträckor. Detta tack vare deras lättmanövrerbarhet och den integrerade stödbenslyften.EMD 115i är som 
standard utrustad med innovativ litiumjonteknik och kännetecknas av chassilängden på endast 558 mm. Som världens 
kortaste allround-staplare i sin klass är EMD 115i optimal i trånga och viktkänsliga områden, så som lastbil eller i 
försäljningsytor. Om det är viktigt med en extra låg ljudnivå, så finns båda truckarna att få med vårt silentDRIVE-tillval. Den 
inbyggda laddaren passar i vanliga vägguttag och ger extra flexibilitet.Självklart är säkerheten även här av största betydelse: 
Den långa styrarmen ger ett säkert avstånd mellan truck och förare. Vår patenterade kopplingsarm ProTracLink garanterar 
stabila köregenskaper.

 

 

Fördelar:

• Extremt smidig tack vare mycket kort chassilängd

• Låg totalvikt för lastbilstransport

• Optimala köregenskaper tack vare ProTracLink

• Lång styrarm och optimal sikt över gafflarna ger ökad säkerhet

• Inbyggd laddare för enkel laddning av batteriet

5 år av sinnesro. Garanterat.

Extremt snabba laddningstider och inget behov av underhåll 
gör litiumjonbatterier till energikällan med absolut längst 
livslängd. Med 5 års garanti på litiumjonbatterier ger vi dig ett 
löfte om långsiktig prestanda, oavsett antalet drifttimmar.

100 % belåtenhet. Garanterat.

Vi är säkra på att du kommer att bli nöjd med vår 
litiumjonteknik. Därför garanterar vi att du snabbt och enkelt 
kan byta tillbaka till den teknik som du ursprungligen använde 
när som helst inom de första 6 månaderna, utan att behöva 
ange något skäl.



Din staplare från Jungheinrich
ger maximal nytta på lagret.

Effektivitet Säkerhet Individuell 
anpassning

Maximal kapacitet med de 
effektivaste truckarna.

Bästa förutsättningarna för 
säkert arbete.

En truck lika individuell som 
ditt företag.

Effektiv pallhantering och den 
extremt flexibla litiumjontekniken gör 
dessa truckar till perfekta hjälpredor 
för varierade uppgifter på lagret.

Mycket hög säkerhet i trånga 
utrymmen: Hög säkerhet säkerställs 
genom den långa styrarmen, de 
särskilt stabila köregenskaperna och 
den optimala sikten genom det 
innovativa lyftstativet.

En universaltruck för många 
användningsområden: Som 
dubbelstaplare eller vid plockning – 
tack vare många olika tillval kan dessa 
truckar lätt anpassas till varje situation.

Effektiv pallhantering
• Den varvtalsreglerade 

hydraulmotorn ger exakt och 
mjukt lyft av lasten.

• Mjuk nedsättning av lasten tack 
vare proportionalhydraulik (tillval).

Utrustning med litiumjonteknik
• Valfritt med en 40 Ah- 

litiumjonbatteriväska (EMD 115i) 
eller ett 110 Ah-litiumjonbatteri 
(tillval för EMD 118).

• Hög tillgänglighet genom mycket 
korta laddningstider.

• Drifttider på upp till tre timmar 
redan med 40 Ah-batteriväska 
(EMD 115i).

• Mellanladdning möjlig: Redan 
efter 30-minuters mellanladdning 
är batteriet laddat till 50 % och 
efter 80 minuter är det laddat till 
100 %.

• Inget batteribyte behövs.
• Spänningsbeständighet 

säkerställer full prestanda hela 
tiden.

• Kostnadsbesparing genom längre 
livslängd och underhållsfritt 
jämfört med blysyrabatterier.

• Varken laddningsrum eller 
ventilation behövs eftersom ingen 
gas bildas vid laddningen.

Säkert arbete i trånga utrymmen
• Kompakta mått för arbete i trånga 

utrymmen.
• Diskret och säker hantering på 

platser med hög kundtrafik tack 
vare mycket kort chassilängd och 
smal arbetsgångbredd.

• Optimal sikt över lasten genom 
särskild stativdesign med 
integrerat siktfönster och speciell 
utformning av batteriluckan.

• Kan genom sin låga egenvikt 
användas i skåpbilen, på 
mellangolv eller i hissen.

• Den långa säkerhetsstyrarmen 
säkerställer ett tillräckligt avstånd 
mellan truckförare och truck.

Stabila köregenskaper
• Fjädrade och dämpade stödhjul 

fördelar stödkraften utifrån 
körsituationen – anslutna via den 
patenterade kopplingsarmen 
ProTracLink.

• Perfekt för användning på 
lastramper samt för lastning och 
lossning av lastbilar.

Flexibel användning
• Flexibel truck med integrerat 

stödbenslyft, för varierad drift.
• Perfekt för korta transporter av 

laster på upp till 2 000 kg vid 
användning som låglyftare.

• Effektiv som dubbelstaplare tack 
vare transport av 2 EUR-pallar 
ovanför varandra (stödbenslyft 1 
000 kg/stativlyft 800 kg).

• Kan användas som staplare för lätta 
staplingsuppgifter upp till en höjd 
på 1 520 mm.

Extrautrustning
• Dubbla lastrullar.
• Silence-lastrullar.
• Lastskyddsgaller.
• Kylhusutförande.
• silentDRIVE för tyst drift.



Modellöversikt
Den rätta modellen för dina applikationer:

Namn Kapacitet / belastning Körhastighet utan 
last

Arbetsbredd (pall 
800x1200 längsgåen
de)

Lyfthastighet utan 
last

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

Jungheinrich Svenska AB
Huvudkontor:
Starrvägen 16
232 61 ARLÖV
Telefon 040 - 690 46 00
Telefax 040 - 690 46 99

kundkontakt@jungheinrich.se  
www.jungheinrich.se

 

 

Truckfabrikerna i Norderstedt, Moosburg 
och Landsberg i Tyskland är certifierade.  

Jungheinrichs truckar uppfyller de 
europeiska säkerhetskraven.  
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