
Elektrinis vairalazde valdomas kėlimo 
vežimėlis
Kėlimo aukštis: 600-1520 mm / Keliamoji galia: 1500-1800 kg



Trumpiausias pasaulyje
savo klasės universalus krautuvas.
Kompaktiškas ir lanksčiai naudojamas su integruotu ratukinių šakių pakėlimu.

Lengvi ir kompaktiški elektriniai vairalazde valdomi krautuvai EMD 115i/118 dėl savo manevringumo ir integruoto ratukinių 
šakių pakėlimo yra universalūs prietaisai, kuriais galima rinkti prekių užsakymus bei atlikti lengvus krovimo ir transportavimo 
darbus trumpais atstumais.EMD 115i standartiškai pristatomas su novatorišku ličio jonų akumuliatoriumi ir pasižymi vos tik 
558 mm ilgio priekine dalimi. Būdamas trumpiausiu pasaulyje savo klasės universaliu krautuvu EMD 115i puikiai tinka darbui 
ankštose, svoriui jautriose vietose, pvz., sunkvežimiuose ar prekybos salėse. Jei svarbus triukšmas, abu prietaisus galima 
įsigyti su mūsų papildoma įranga „silentDRIVE“. Didesnį lankstumą užtikrina integruotas įkroviklis, kurį galima prijungti prie 
bet kokio 230 V kištukinio lizdo.Savaime suprantama, ir čia saugumui teikiama didžiausia svarba: Ilga vairalazdė užtikrina 
saugų atstumą tarp krautuvo ir operatoriaus, o mūsų patentuota judamoji svirtis „ProTracLink“ garantuoja stabilų važiavimą.

 

 

Visi privalumai trumpai:

• Ypač manevringas dėl trumpos priekinės dalies

• Maža bendroji masė, todėl galima dirbti sunkvežimyje

• Optimalios važiavimo savybės su „ProTracLink“

• Ilga apsauginė vairalazdė ir optimalus šakių matomumas

• Paprastas akumuliatoriaus įkrovimas integruotu įkrovikliu

5 metai be rūpesčių. Garantuota.

Dėl ypač greito įkrovimo ir nulinių techninės priežiūros 
sąnaudų ličio jonų akumuliatoriai tampa ilgalaikiu energijos 
šaltiniu. Suteikdami 5 metų garantiją Jūsų ličio jonų 
akumuliatoriui pažadame ilgalaikį našumą nepriklausomai nuo 
darbo valandų skaičiaus.

100 % pasitenkinimas. Garantuota.

Esame tikri, kad pasirinksite mūsų ličio jonų technologiją. 
Garantuojame, kad per 6 mėnesius po pristatymo greitai ir 
lengvai galėsite grįžti prie ankstesnės technologijos 
nenurodydami priežasčių.



Jūsų „Jungheinrich“ aukštai keliantis 
vežimėlis
didžiausiai kliento naudai.

Efektyvumas Saugumas Individualumas
Didžiausia galia, 
pasiekiama 
efektyviausiomis 
transporto priemonėmis.

Geriausios saugaus darbo 
sąlygos.

Transporto priemonė tokia 
pat individuali kaip ir Jūsų 
verslas.

Dėl efektyvaus padėklų tvarkymo ir 
ypač lanksčios ličio jonų 
technologijos šie krautuvai tampa 
nepamainomais pagalbininkais 
sandėlyje, kuriame kasdien netrūksta 
naujų iššūkių.

Ypač saugus ankštose erdvėse: ilga 
vairalazdė, ypač stabilus važiavimas ir 
optimalus matomumas dėl 
naujoviško stiebo dizaino užtikrina 
saugumą.

Universalus prietaisas įvairiems 
darbams atlikti: dėl daugybės 
papildomų priedų šie krautuvai lengvai 
pritaikomi prie bet kokių darbo sąlygų. 
Juos galima naudoti dviejų padėklų 
vienu metu gabenimui arba užsakymų 
rinkimui.

Efektyvus padėklų tvarkymas
• Krovinys tiksliai ir švelniai keliamas 

reguliuojamo sukimosi greičio 
hidrauliniu varikliu.

• Krovinys švelniai padedamas 
naudojant proporcingąją 
hidraulinę sistemą (pasirinktinai).

Įranga su ličio jonų technologija
• Galima pasirinkti 40 Ah ličio jonų 

akumuliatoriaus dėklą (EMD 115i) 
arba 110 Ah ličio jonų 
akumuliatorių (EMD 118 modelyje 
jis yra papildoma įranga).

• Didelis prieinamumas dėl labai 
trumpo pakrovimo laiko.

• Net ir su 40 Ah akumuliatoriumi 
pasiekiama iki trijų valandų darbo 
trukmė (EMD 115i).

• Tarpinio įkrovimo galimybė: jau 
po 30 min. tarpinio įkrovimo 
akumuliatorius yra įkrautas iki 50 
%, po 80 min. iki 100 %.

• Nereikia keisti baterijos.
• Dėl įtampos stabilumo nuolat 

išlaikoma visa galia.
• Mažesnės sąnaudos dėl ilgos 

naudojimo trukmės ir dėl to, kad 
nereikia atlikti techninės 
priežiūros, palyginti su švino 
rūgštiniais akumuliatoriais.

• Nereikia įkrovimo patalpų ir 
vėdinimo, kadangi nesusidaro 
dujų.

Saugus darbas labai ankštoje 
patalpoje
• Kompaktiški matmenys darbui 

siaurose vietose.
• Nepastebimai ir saugiai 

naudojamas filialuose, kur yra 
daug žmonių, dėl savo labai 
trumpos priekinės dalies ir mažo 
darbinio koridoriaus pločio.

• Optimalus krovinio matomumas 
dėl ypatingo stiebo dizaino su 
integruotu matymo lango ir 
specialios formos akumuliatoriaus 
skyriaus gaubtu.

• Naudojama automobiliniame 
furgone, mezonine arba lifte dėl 
mažo savojo svorio.

• Pakankamą atstumą tarp 
operatoriaus ir krautuvo užtikrina 
ilga apsauginė vairalazdė.

Stabilus važiavimas
• Atraminiai ratai su lingėmis ir 

amortizatoriais, sujungti 
patentuota judamąja svirtimi 
„ProTracLink“, paskirsto atraminę 
jėgą pagal važiavimo situaciją.

• Idealiai tinka naudoti ant krovimo 
rampos bei sunkvežimiams 
pakrauti ir iškrauti.

Lankstus naudojimas
• Lanksčiai naudojamas universalus 

prietaisas su integruotu ratukinių 
šakių kėlimo mechanizmu.

• Žemo kėlimo režimu idealiai tinka 
transportuoti mažais atstumais 
krovinius iki 2000 kg.

• Efektyvus dviejų padėklų krautuvas, 
transportuojant du vienas virš kito 
esančius europadėklus (ratukinėmis 
šakėmis keliama 1000 kg / stiebu – 
800 kg).

• Kaip aukšto kėlimo prietaisas 
naudojamas lengvoms krovimo 
užduotims, keliant iki 1520 mm 
aukščio.

Papildoma įranga
• Tandeminiai apkraunamieji ratukai.
• Tyliai riedantys apkraunamieji 

ratukai.
• Apsauginės krovinio grotelės.
• Šaldomųjų sandėlių konstrukcija.
• „silentDRIVE“ skirtas tyliai 

eksploatuoti.



Jungheinrich Lift Truck UAB
Liepkalnio g. 85A
LT-02120 Vilnius
Lietuva
Telefonas +370 5 2322242
Faksas +370 5 2647600

info@jungheinrich.lt  
www.jungheinrich.lt

 

 

Vokietijos produkcijos gamyklos 
Norderstedte, Moosburge ir Landsberge 

yra sertifikuotos.
 

„Jungheinrich“ krautuvai atitinka Europos 
saugos reikalavimus.  
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