
Електричний повідковий візок
EMD 118
Висота підйому: 600-1520 мм / Вантажопідйомність: 1500-1800 кг



Найкоротший у світі
універсальний штабелер у своєму 
класі.
Компактний та гнучкий у використанні з вбудованим механізмом підйому 
колісних балок.

Легкі та компактні електричні повідкові штабелери  EMD 115i/118, завдяки своїй маневреності та вбудованому 
механізму підйому колісних балок є справжніми універсалами, які можуть застосовуватися для комплектування 
товарів, а також легких завдань зі штабелювання та перевезення на короткі відстані.EMD 115i серійно 
оснащується сучасним літій-іонним акумулятором, його характерна особливість  - довжина передньої частини 
складає лише 558 мм. Найкоротший у світі універсальний штабелер у своєму класі EMD 115i є ідеально придатним 
для використання в умовах обмеженого простору або там, де діють обмеження ваги, наприклад у вантажних 
автомобілях або торгових приміщеннях. Якщо рівень шуму також важливий, обидва штабелери доступні з 
розробленою нами опцією  silentDRIVE. Ще один плюс до гнучкості у використанні додає вбудований зарядний 
пристрій, який може підключатися до будь-якої розетки  230 В.Звісно, і в цьому випадку головна увага 
приділяється безпеці: довге руків'я гарантує безпечну відстань між оператором та штабелером, а наша 
патентована система торсіонного зв'язку ProTracLink забезпечує стабільність руху.

 

 

Всі переваги одним поглядом:

• Надзвичайна маневреність завдяки дуже малій довжині передньої частини

• Невелика загальна вага, придатна для перевезення у вантажівках

• Оптимальні ходові властивості завдяки ProTracLink

• Довге руків’я управління та оптимальна видимість вил

• Вбудований зарядний пристрій для безпроблемного заряду від мережевої 
розетки

5 років без клопотів. Гарантовано.

Надзвичайно короткий час заряджання та нуль витрат 
на технічне обслуговування роблять літій-іонні 
акумулятори найбільш витривалими енергоносіями, які 
залишили конкурентів далеко позаду. Наша 5-річна 
гарантія на літій-іонний акумулятор — це обіцянка 
довгострокової ефективності, що не залежить від часу 
роботи.

100% задоволення. Гарантовано.

Ми впевнені, що переконаємо вас нашою літій-іонною 
технологією. Тому ми гарантуємо, що протягом 6 місяців 
ви зможете швидко й легко повернутися до попередньої 
технології, якою користувалися раніше, не зазначаючи 
причин.



Ваш штабелер Jungheinrich
для максимальної вигоди.

Ефективність Безпека Індивідуальний 
підхід

Максимальна 
продуктивність з найбільш 
ефективною технікою.

Найкращі умови для 
безпечної праці.

Машина - настільки 
індивідуальна, як і Ваш 
бізнес.

Ефективне маніпулювання 
піддонами та надзвичайно гнучка 
у застосуванні літій-іонна 
технологія роблять ці штабелери 
ідеальними помічниками у 
різноманітних буденних 
складських процесах.

Особливо безпечний у вузьких 
приміщеннях: довге руків'я, 
надзвичайна стабільність руху та 
оптимальний огляд через щоглу 
інноваційної конструкції 
гарантують безпеку під час 
роботи.

Універсальний пристрій для 
найрізноманітніших областей 
використання: В якості 
дворівневого пристрою або при 
комплектуванні - завдяки 
численним додатковим опціям ці 
штабелери легко впишуться у будь 
-який сценарій використання.

Ефективне маніпулювання 
палетами
• Точний і плавний підйом 

вантажу за допомогою 
гідравлічного двигуна з 
регулюванням частоти 
обертання.

• Плавне опускання вантажу 
завдяки пропорційній 
гідравліці (опція).

Комплектація з літій-іонним 
акумулятором
• На вибір відсік із літій-іонним 

акумулятором 40 А·год (EMD 
115i) або з літій-іонним 
акумулятором 110 А·год (опція 
для EMD 118).

• Високий коефіцієнт 
доступності завдяки 
надзвичайно швидкому 
заряджанню.

• Час використання до трьох 
годин для відсіку з 
акумуляторною батареєю на 
40 А·год. (EMD 115i).

• Проміжне заряджання: вже 
через 30 хв проміжного 
заряджання акумулятор буде 
заряджений на 50%, а за 
80 хв — на 100%.

• Заміна акумулятора не 
потрібна.

• Завжди повна потужність 
завдяки стабільності напруги.

• Заощадження коштів завдяки 
більшому часу роботи й 
відсутності потреби в 
техобслуговуванні порівняно зі 
свинцево-кислотними 
акумуляторами.

• Не потрібні спеціальні 
приміщення для заряджання 
та вентиляція, оскільки під час 
заряджання не виділяється газ.

Безпечна робота, навіть в умовах 
обмеженого простору
• Компактні габарити для 

роботи в умовах обмеженого 
простору.

• Непомітна та надійна 
експлуатація в магазинах із 
потоком відвідувачів завдяки 
малій довжині передньої 
частини та невеликій ширині 
робочого проходу.

• Оптимальний огляд вантажу 
завдяки незвичній конструкції 
підйомної щогли з убудованим 
вікном і спеціальній формі 
акумуляторного відсіку.

• Завдяки невеликій власній вазі 
можливе використання з 
автофургонами, на мезонінах і 
в ліфтах.

• Достатня відстань між 
транспортним засобом та 
оператором завдяки довгому 
руків’ю керування.

Стабільність руху
• Розподіл опорної реакції 

залежно від транспортної 
ситуації завдяки системі 
ProTracLink - запатентованому 
торсіонному зв'язку 
амортизованих опорних коліс.

• Ідеальний варіант для 
застосування на рампі, а також 
для завантаження та 
розвантаження вантажних 
автомобілів.

Гнучкість використання
• Універсальний пристрій з 

вбудованим механізмом 
підйому колісних балок для 
гнучкого використання.

• У ролі підіймального візка з 
невеликою висотою він 
ідеально пристосований для 
транспортування на невеликі 
відстані вантажів вагою до 
2000 кг.

• Як дворівневий пристрій 
забезпечує високу 
продуктивність завдяки 
транспортуванню 2 європалет 
одна над одною (механізм 
підйому колісних балок 1 
000 кг / механізм підйому щогли 
800 кг).

• Як штабелер із великою висотою 
підйому він здатний з легкістю 
штабелювати вантажі на висоті 
до 1520 мм.

Додаткове обладнання
• Спарені вантажні ролики.
• Тихі вантажні ролики.
• Решітка для захисту вантажу.
• Виконання для холодильних 

складів.
• Система silentDRIVE дозволяє 

працювати з дуже низьким 
рівнем шуму.



Огляд
Слушне рішення для вашої області використання:

Прізвище Вантажопідйом
ність/навантаження

Швидкість руху без 
вантажу

Ширина робочого 
проходу (палета 
800x1200 уздовж)

Швидкість підйому 
без вантажу

EMD 118 1800 кг 6 км/ч 2028 мм 0,3 м/сек

ТОВ "Юнгхайнріх Ліфт Трак"
вул. Качалова, 5-Г 
03126, Київ, Україна 
тел. 044 583 1 583 
факс 044 583 1 584

info@jungheinrich.ua  
www.jungheinrich.ua

 

 

Заводи, центри збуту і сервіс 
Jungheinrich у Європі ISO 9001/ ISO 

14001.
 

Підлогові підйомно-транспортні 
засоби Jungheinrich відповідають 
європейським вимогам безпеки.  
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