
Električni nizkodvižni viličar
EMD 118
Dvižna višina: 600-1520 mm / Nosilnost: 1500-1800 kg



Najkrajši vsestranski viličar
v svetovnem merilu v svojem 
razredu.
Kompakten in prilagodljiv z vgrajenim dvigom opornih krakov.

Lahka in kompaktna električna ročna viličarja EMD 115i/118 sta zaradi okretnosti in vgrajenega dviga opornih krakov res 
vsestranska pomočnika za komisioniranje blaga ter nezahtevno skladanje in prevažanje na kratkih razdaljah.EMD 115i je 
serijsko opremljen z napredno litij-ionsko tehnologijo in se odlikuje po kratkem sprednju delu, ki meri samo 558 milimetrov. 
V svetovnem merilu je najkrajši vsestranski viličar v razredu, zato je posebej primeren za uporabo v ozkih prostorih z 
omejeno nosilnostjo, denimo na tovornih vozilih ali prodajnih površinah. Če je treba omejiti še hrup, lahko za oba modela 
izberete opcijsko izvedbo silentDRIVE. Vgrajeni polnilnik še izboljša prilagodljivost, saj omogoča polnjenje na vsaki običajni 
230-voltni vtičnici.Seveda je varnost tudi pri teh modelih na prvem mestu: dolga ročica zagotavlja varno razdaljo med 
vozilom in upravljavcem, patentiranje nihajne vilice ProTracLink pa zagotavljajo stabilno vožnjo.

 

 

Pregled vseh prednosti:

• Izjemna okretnost zaradi kratkega sprednjega dela.

• Majhna skupna masa, ki omogoča prevažanja na tovornem vozilu.

• ProTracLink zagotavlja optimalne vozne lastnosti.

• Dolga varnostna ročica in optimalen pogled na vilice.

• Vgradni polnilnik za preprosto polnjenje baterije.

5 let brezskrbnosti. Zagotovljeno.

Zelo hitro polnjenje in nič vzdrževanja sta lastnosti, zaradi 
katerih so litij-ionske baterije zdaleč najvzdržljivejši hranilniki 
energije. S 5-letno garancijo za litij-ionsko baterijo vam 
dajemo dolgoročno zagotovilo o zmogljivosti, ne glede na 
število delovnih ur.

100-odstotno zadovoljstvo. Zagotovljeno.

Verjamemo, da smo vas prepričali z litijevoionsko tehnologijo. 
Zato vam zagotavljamo, da lahko v šestih mesecih brez 
navedbe razloga preprosto in hitro zamenjate svojo novo 
tehnologijo s prvotno.



Paletni viličar znamke Jungheinrich,
ki se vedno obnese.

Učinkovitost Varnost Individualnost
Maksimalna zmogljivost z 
najučinkovitejšimi 
regalnimi vozili.

Najboljše razmere za varno 
delo.

Vozilo, ki se prilagodi vašim 
potrebam.

Učinkovita manipulacija palet in zelo 
prilagodljiva litij-ionska tehnologija 
omogočata vsestransko uporabo v 
razgibanem delovanju skladišča.

Vrhunska varnost v ozkih prostorih: 
Dolga ročica, zelo stabilna vožnja in 
optimalen pogled skozi inovativno 
obliko teleskopa zagotavljajo varnost.

Vsestransko vozilo za najrazličnejše 
namene uporabe: Lahko ga uporabite 
za sočasno prevažanje dveh palet ali 
komisioniranje – z opcijsko opremo ga 
lahko preprosto opremite za razne 
namene uporabe.

Učinkovita manipulacija palet.
• Natančno in nežno dviganje 

tovora z reguliranim hidravličnim 
motorjem.

• Nežno odlaganje tovora s 
proporcionalno hidravliko 
(opcija).

Litij-ionska tehnologija.
• Litij-ionska baterija s kapaciteto 

40 Ah (EMD 115i) ali 110 Ah 
(opcija za EMD 118).

• Velika razpoložljivost uporabe 
zaradi zelo kratkega časa 
polnjenja.

• Že baterija s kapaciteto 40 Ah 
(EMD 115i) omogoča triurno 
uporabo.

• Vmesno polnjenje: Že s 30- 
minutnim vmesnim polnjenjem je 
baterija lahko napolnjena 50- 
odstotno, po 80 minutah pa tudi 
100-odstotno.

• Menjava baterije ni potrebna.
• Stalna napetost zagotavlja vedno 

popolno zmogljivost.
• Manjši stroški zaradi daljše dobe 

delovanja brez nepotrebnega 
vzdrževanja v primerjavi s 
svinčevimi baterijami.

• Polnilni prostori in prezračevanje 
niso potrebni, saj ne prihaja do 
uplinjanja.

Varno delo tudi v najožjem prostoru.
• Kompaktne mere za uporabo v 

ozkih prostorih.
• Nevpadljivo in varno ravnanje s 

paletami v trgovinah z velikim 
pretokom ljudi, saj ima vozilo 
kratko sprednjo dolžino in 
potrebuje majhno delovno širino.

• Optimalen pogled na tovor zaradi 
posebne oblike teleskopa z 
vdelanim oknom in posebne 
oblike baterijskega pokrova.

• Majhna lastna masa omogoča 
uporabo v dostavnih tovornih 
vozilih, na medetažah ali v 
dvigalu.

• Dolga ročica zagotavlja zadostno 
varnostno razdaljo med 
upravljavcem in vozilom.

Stabilna vožnja.
• Porazdelitev oporne sile z 

vzmetenimi in dušenimi opornimi 
kolesi, ki so povezana s 
patentiranimi nihajnimi vilicami 
ProTracLink.

• Primerno za uporabo na 
nakladalni klančini ter 
natovarjanje in raztovarjanje 
tovornih vozil.

Prilagodljiva uporaba.
• Prilagodljivo vsestransko vozilo z 

dvigom opornih krakov.
• V izvedbi paletnega vozička je 

optimalen za prevoze tovora do 
2.000 kg na kratkih razdaljah.

• Sočasno prevažanje dveh evropalet 
(dvig opornih krakov 1.000 kg/dvig 
teleskopa 800 kg).

• V izvedbi paletnega viličarja ga 
lahko uporabljate za dvig lahkega 
tovora do višine 1.520 mm.

Dodatna oprema
• Dvojna bremenska kolesa.
• Tiha bremenska kolesa.
• Zaščitna rešetka.
• Hladilniška izvedba.
• silentDRIVE za tiho delovanje.



Pregled modelov
Pravi model za vaše potrebe:

Ime Nosilnost/obremeni
tev

Hitrost vožnje brez 
bremena

Delovna širina (paleta 
800 x 1200 vzdolžno)

Dvižna hitrost brez 
bremena

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

Jungheinrich, d.o.o.
Korenova cesta 11, 1241 Kamnik
Telefon:
Centrala 01 561 04 80
Prodaja 01 561 04 85
Najem 01 561 04 90
Servis 01 561 04 95
Faks 01 562 17 79

info@jungheinrich.si  
www.jungheinrich.si

 

 

Certificirani so nemški proizvodni obrati 
v krajih Norderstedt, Moosburg in 

Landsberg.
 

Viličarji in vozički podjetja Jungheinrich 
ustrezajo evropskim varnostnim 

predpisom.  
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