
Elektromos gyalogkíséretű emelőkocsi
EMD 118
Emelési magasság: 600-1520 mm / Teherbírás: 1500-1800 kg



A világ legrövidebb
univerzális targoncája 
kategóriájában.
Kompakt és rugalmas beépített kerékkar emeléssel.

A könnyű és kompakt EMD 115i / 118 elektromos gyalogkíséretű targoncák fordulékonyságuknak és beépített kerékkar 
emelésének köszönhetően igazi mindenes eszközök az áruk komissiózásához, valamint könnyű rakodási és szállítási 
feladatokra rövid szakaszokon.Az EMD 115i alapfelszereltségként jövőbe mutató lítiumion-technológiával rendelkezik és 
elülső hossza mindössze 558 mm. Az EMD 115i osztályában a világ legrövidebb univerzális targoncájaként tökéletesen 
alkalmas kis teherbírású területeken, például teherautókban vagy eladóterekben történő használatra. Ahol fontos szempont a 
munkazaj, mindkét eszköz silentDRIVE opcióval is rendelkezésre áll. A beépített töltőberendezés, amely minden 230 V-os 
csatlakozóaljzathoz alkalmas, további rugalmasságot biztosít.Természetesen itt is fontos a biztonság: a hosszú kezelőkar 
biztonságos távolságot nyújt a gép és a kezelő között és a ProTracLink szabadalmaztatott lengőkar stabil 
menettulajdonságot biztosít.

 

 

Előnyök áttekintése:

• Rendkívül fordulékony a nagyon rövid elülső résznek köszönhetően

• Alacsony össztömegű, így teherautón is szállítható

• Optimális menettulajdonságok ProTracLink rendszernek köszönhetően

• Hosszú biztonsági kezelőkar és optimális kilátás a villákra

• Beépített töltőberendezés az akkumulátor egyszerű feltöltéséhez

5 év gondtalanság. Garantáltan.

Extrém gyors töltési idők és nulla karbantartási költség teszik a 
lítiumion-akkumulátorokat a legtartósabb energiaforrássá. A 
lítiumion-akkumulátorra adott 5-éves-garanciánkkal hosszú 
távú teljesítményt ígérünk, az üzemórák számától függetlenül.

100 % elégedettség. Garantáltan.

Biztosak vagyunk abban, hogy lítiumion-technológiánk Önt is 
meggyőzi. Ezért garantáljuk, hogy a kiszállítást követő 6 
hónapban egyszerűen és gyorsan – indoklás nélkül – 
visszaválthat az Ön által korábban használt technológiára.



Jungheinrich gyalogkíséretű targonca
maximálisan az ügyfelek előnyeit szem 
előtt tartva.

Hatékonyság Biztonság Egyedi jellemzők
Maximális teljesítmény a 
leghatékonyabb 
eszközökkel.

Kiváló feltételek a 
biztonságos 
munkavégzéshez.

Egy gép, amely olyan egyedi, 
mint az Ön vállalkozása.

A hatékony rakodólap kezelés és a 
különösen rugalmas lítium-ion 
technológia ezt a targoncát tökéletes 
sedeszközzé teszi a változatos raktári 
munkához.

Különösen biztonságos szűk 
helyeken: A hosszú vezérlőkar, a 
különösen stabil menettulajdonságok 
és az innovatív oszlop által jelentett 
optimális kilátás garantálja a 
biztonságot.

Univerzális gép a legkülönbözőbb 
alkalmazási feladatokra: Legyen szó 
dupla szintes vagy komissiózó gépről 
– a nagy számú kiegészítő opciónak 
köszönhetően ezek a targoncák 
minden alkalmazási környezethez jól 
illeszthetők.

Hatékony raklapkezelés
• A rakomány lágyan és pontosan 

emelhető a fordulatszám- 
szabályzott hidraulika motornak 
köszönhetően.

• Az (opcionális) arányos hidraulika 
segítségével az áru finoman 
helyezhető le.

Felszereltség Lítiumion 
technológiával
• Választható 40 Ah Li-ion 

akkumulátorral (EMD 115i) vagy 
110 Ah Li-ion akkumulátorral 
(opcionális EMD 118-nál).

• Magas rendelkezésre állás az 
extrém rövid töltési időnek 
köszönhetően.

• Akár háromórás üzemidő már a 
40 Ah akkumulátornál (EMD 115i).

• Köztes töltési lehetőség: 
Nagyfokú rendelkezésre állás az 
extrém rövid töltési időnek 
köszönhetően: már 30-perces 
köztes töltéssel az akkumulátor 
50 %-ig, 80 perc után 100 %-ig 
töltődik.

• Nincs szükség 
akkumulátorcserére.

• Folyamatosan maximális 
teljesítmény állandó feszültség 
szinten.

• Költségmegtakarítás a hosszabb 
élettartamnak és a 
karbantartásmentességnek 
köszönhetően a savas 
ólomakkumulátorokkal szemben.

• Nem szükséges töltőhelyiség és 
szellőztetés, mivel nincs 
gázképződés.

Biztonságos munkavégzés szűk 
helyeken
• Kompakt méretek szűk 

helyviszonyokhoz.
• Az üzletekben a gép kevésbé 

feltűnő és biztonságos megoldást 
jelent rövid elülső részének, 
valamint keskeny munkafolyosó 
szélességének köszönhetően.

• Optimális rálátás a rakományra a 
különleges oszlop kialakításnak és 
az akkumulátorfedél speciális 
formájának köszönhetően.

• Kis saját tömege miatt jól 
használható tehergépkocsikban, 
galériákon és teherliftekben is.

• A kezelő megfelelő távolságra van 
a géptől a hosszú biztonsági 
kezelőkarnak köszönhetően.

Stabil menettulajdonságok
• A támasztóerő elosztása haladási 

szituáció szerint rugózott és 
csippalított támasztókerekek 
segítségével – összekapcsolva a 
ProTracLink szabadalmaztatott 
lengőkarral.

• Kiválóan alkalmas rakodórámpán 
történő munkavégzésre, illetve 
tehergépkocsik be- és kirakodási 
feladataira.

Rugalmas alkalmazás
• Rugalmasan alkalmazható 

univerzális eszköz integrált kerékkar 
emeléssel.

• Alacsony emelésű üzemmódban 
ideális megoldást jelent rövid távú 
szállításokra akár 2.000 kg teher 
esetén is.

• Kétszintes targoncaként 2 EU 
rakodólap hatékonyan szállítható 
egymás fölött (kerékkar emelés 
1.000 kg / oszlopemelés 800 kg).

• Magas emelésű üzemmódban, 
könnyebb rakodási feladatoknál 
akár 1.520 mm magasságra történő 
emelésre is alkalmas.

Kiegészítő felszereltség
• Tandem-teherkerék.
• Silence-teherkerekek.
• Tehervédőrács.
• Hűtőházi kivitel.
• silentDRIVE az alacsony zajszintű 

munka érdekében.



Modellek áttekintése
Az Ön alkalmazásának megfelelő modell:

Név Teherbírás/teher Haladási sebesség 
teher nélkül

Munkafolyosó 
szélessége (800 x 
1200 mm rakodólap 
esetén, 
hosszirányban)

Emelési sebesség 
teher nélkül

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

Jungheinrich Hungária Kft.
2051 Biatorbágy
Vendel Park, Tormásrét u. 14
Telefon: +36 23/531 500
Telefax: +36 23/531 501

info@jungheinrich.hu  
www.jungheinrich.hu

 

 

Minősített német gyárak Norderstedtben 
és Moosburgban.  

A Jungheinrich targoncák megfelelnek 
az európai biztonsági 

követelményeknek.  
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