
Elektrisk palleløfter med styrestang
EMD 118
Løftehøjde: 600-1520 mm / Lasteevne: 1500-1800 kg



Verdens korteste
universaltruck i sin klasse.
Kompakt og fleksibel med integreret hjularmsløft.

Med deres manøvredygtighed og integrerede hjularmsløft er de lette og kompakte elektriske palleløftere med styrestang 
EMD 115i/118 ægte universalgenier til plukning af varer samt lettere stable- og transportopgaver over korte strækninger.EMD 
115i er som standard forsynet med den fremsynede litium-ion-teknologi, og de udmærker sig med en udbygningslængde på 
bare 558 mm. Som verdens korteste universalstabler i sin klasse er EMD 115i perfekt egnet til indsatser i vægtfølsomme 
områder med lidt plads, som lastbiler eller salgslokaler. Hvis støj også spiller en rolle, kan begge trucks fås med vores 
silentDRIVE-funktion. Den integrerede lader giver ekstra fleksibilitet, da den kan anvendes i enhver 230 V- 
stikdåse.Selvfølgelig har sikkerheden også her central betydning: Den lange styrestang giver sikker afstand mellem truck og 
bruger, og vores patenterede ProTracLink-koblingssvingarm sikrer stabile køreegenskaber.

 

 

Alle fordele ved første øjekast:

• Ekstremt manøvredygtig takket være kort udbygningslængde

• Lav, samlet vægt, let at medbringe i lastbil

• Optimale køreegenskaber med ProTracLink

• Lang sikkerhedsstyrestang og optimalt udsyn til gaflerne

• Integreret lader giver enkel opladning af batteriet

5 år uden bekymringer. Garanteret.

Ekstremt hurtige opladningstider og intet besvær med 
vedligeholdelse gør litium-ion-batterier til langt de mest 
udholdende energibærere. Med vores 5-års garanti på dine 
litium-ion-batterier giver vi dig et langfristet løfte om effekt, 
uafhængigt af driftstimetælleren.

100 % tilfredshed. Garanteret.

Vi er sikre på, at vores litium-ion-teknologi vil overbevise dig. 
Derfor garanterer vi dig, at du inden for 6 måneder efter 
leveringen hurtigt og let kan skifte tilbage til den teknologi, du 
anvendte tidligere, uden at du behøver at angive, hvorfor du 
ønsker det.



Din højtløftende palleløfter fra 
Jungheinrich
giver maksimale fordele.

Effektivitet Sikkerhed Individualitet
Maksimal ydelse med de 
mest effektive trucks.

De bedste forudsætninger 
for sikkert arbejde.

En truck, der er lige så 
individuel som din 
virksomhed.

Effektiv håndtering af paller og den 
ekstremt fleksible litium-ion- 
teknologi gør disse trucks til de 
perfekte hjælpere i den afvekslende 
arbejdsdag på lageret.

Særlig sikker, hvor der er trang plads: 
Den lange styrestang, de særligt 
stabile køreegenskaber samt det 
optimale udblik med vores innovative 
mastdesign giver sikkerhed.

En universaltruck til meget forskellige 
indsatsområder: Takket være et stort 
udvalg af udstyr kan denne truck 
tilpasses ethvert indsatsscenarie som 
dobbeltstablertruck eller ved plukning.

Effektiv håndtering af paller
• Præcist og nænsomt løft af last 

med omdrejningsreguleret 
hydraulikmotor.

• Nænsom afsænkning af lasten 
med proportionalhydraulik 
(tilvalg).

Forsynet med litium-ion-teknologi
• Der kan vælges mellem en 40- 

Ah-li-ion-batterikuffert (EMD 115i) 
eller et 110-Ah-li-ion-batteri 
(tilvalg ved EMD 118).

• Høj tilgængelighed takket være 
ekstremt korte ladetider.

• Indsatstider på op til tre timer 
allerede ved 40-Ah-batterikuffert 
(EMD 115i).

• Evne til mellemladning: Allerede 
ved en mellemladning på 30 
minutter er batteriet ladet 50 % 
op, efter 80 minutter 100 %.

• Intet behov for batteriskift.
• Altid fuld effekt takket være 

spændingsstabilitet.
• Lavere udgifter som følge af 

længere levetid og minimal 
vedligeholdelse i forhold til 
blysyrebatterier.

• Intet behov for laderum og 
ventilation, da der ikke sker 
nogen gasdannelse.

Sikkert arbejde på snæver plads
• Kompakte mål til steder med lidt 

plads.
• Diskret og sikker håndtering i 

butikslokaler med kundetrafik 
takket være den meget lave 
udbygningslængde og smalle 
arbejdsgangbredde.

• Optimalt udsyn til lasten med det 
særlige mastdesign med 
integreret synsfelt og særlig 
udformning af 
batteriafdækningen.

• Indsats på lastbil, på mellemdæk 
eller i elevator med sin lave 
egenvægt.

• Tilstrækkelig sikkerhedsafstand til 
stableren takket være lang 
styrestang.

Stabile køreegenskaber
• Fordeling af støttekraften 

afhængigt af køresituationen med 
affjedrede og dæmpede 
støttehjul, der er forbundet ved 
hjælp af den patenterede 
ProTracLink-koblingsarm.

• Perfekt til indsats på læsserampe 
samt til på- og aflæsning af 
lastbil.

Fleksibel indsats
• Fleksibel universalmaskine med 

integreret hjularmsløft.
• Ved anvendelse som palleløfter 

ideel til korte transportstrækninger 
af last op til 2.000 kg.

• Effektiv som dobbeltstabler med 
transport af 2 europaller over 
hinanden (hjularmsløft 1.000 kg/ 
mastløft 800 kg).

• Kan som højtløftende truck 
anvendes til lette stablingsopgaver i 
op til 1.520 mm højde.

Ekstraudstyr
• Tandemlastruller.
• Silence-lastruller.
• Lastgitter.
• Kølehusversion.
• silentDRIVE giver støjsvag indsats.



Model Oversigt
Den rigtige model til dine applikationer:

Navn Kapacitet / belastning Kørehastighed uden 
last

Arbejdsbredde (pall 
800x1200 langsgåen
de)

Løftehastighed uden 
last

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

Jungheinrich Danmark A/S
Øst: Mårkærvej 3, 2630 Taastrup
Vest: Vrøndingvej 5, 8700 Horsens
Telefon 7027 6040
Telefax 7027 6041

kontakt@jungheinrich.dk  
www.jungheinrich.dk

 

 

Vores fabrikker i Norderstedt, Moosburg 
og Landsberg er certificeret.  

Jungheinrich truck opfylder de 
europæiske sikkerhedskrav.  
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