
Elektrisk palleløfter med styrestang
EJD 120
Løftehøjde: 1500-2100 mm / Lasteevne: 2000 kg



Den kompakte universaltruck
til håndtering af paller.
Ideel til korte strækninger, stabling og dobbeltstabling.

Den kompakte og fleksible, styrestangsstyrede eltruck EJD 118 er en driftssikker universalmaskine, der giver dig høj effekt i 
mange forskellige indsatser. Som palleløfter over korte strækninger overbeviser den bl.a. med det integrerede hjularmsløft til 
lejlighedsvis transport med dobbeltstabling. Som højtløftende palleløfter kan du stole på dens omdrejningstalsregulerede 
hydraulikmotor, der muliggør hurtigt løft af lasten. Som tilvalg kan EJD 118 også fås med proportionalhydraulik, der giver en 
endnu mere skånsom og præcis sænkning af lasten. Da disse trucks er så kompakte, er de perfekte på steder med trang 
plads. I den forbindelse opnås den nødvendige sikkerhed med vores sneglefartsfunktion, der muliggør rangering med lodret 
styrestang og meget reduceret hastighed. EJD 118 er en universaltruck, der overbeviser i enhver situation med sin 
manøvredygtighed, effektivitet og et lavt energiforbrug.

 

Alle fordele med et blik

• Integreret hjularmsløft til dobbeltstabling

• Meget manøvredygtig med kompakte mål

• ProTracLink-koblingssvingarmen giver høj stabilitet

• Sikker sneglefart med lodretstillet styrestang

• Integreret lader giver enkel opladning af batteriet

100 % tilfredshed. Garanteret.

da-Test_Wir sind sicher, dass wir Sie mit unserer Lithium- 
Ionen-Technologie überzeugen werden. Daher garantieren 
wir Ihnen, dass Sie innerhalb von 6 Monaten nach 
Auslieferung einfach und schnell auf die ursprüngliche 
Technologie zurückwechseln können – ohne Angabe von 
Gründen.



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.

Hurtig og effektiv stabling og 
transport med muligheden for 
dobbelstabling, hvor to paller kan 
flyttes i samme arbejdstrin.

Denne trucks smalle og korte format 
muliggør en sikker og diskret indsats, 
også hvor der er lidt plads og i 
indsatsscenarier med kundekontakt.

Når disse trucks anvendes som 
højtløftende palleløftere eller 
palleløftere, tilpasser de sig til næsten 
alle indsatsscenarier takket være det 
store udvalg af ekstraudstyr.

Intelligent fremdriftsteknik og 
styring
• Motorer med vekselstrømsteknik 

øger ydeevnen og reducerer 
samtidig driftsomkostningerne 
takket være perfekt tilpasning til 
vores egen styring.

• Høj virkningsgrad med fantastisk 
energiudnyttelse.

• Kraftig acceleration og hurtige 
retningsskift.

• speedCONTROL: Ingen 
tilbagerulning på stigninger.

• Vedligeholdelsesfri køremotor 
uden kulbørster.

Effektiv håndtering af paller
• Præcist og nænsomt løft af last 

med omdrejningsreguleret 
hydraulikmotor.

• Nænsom afsænkning af lasten 
med proportionalhydraulik 
(tilvalg).

Litium-ion-teknologi
• Høj tilgængelighed takket være 

ekstremt korte ladetider.
• Intet behov for batteriskift.
• 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.

Altid velinformeret
• Omfattende kontrolinstrumenter 

og indstillingsmuligheder giver et 
godt overblik.

• Afladningsindikator (3-farvet 
lysdiode) med løftebegrænsning.

• 2-tommersdisplay med visning af 
batterikapacitet, driftstimetal, 
hændelsesmeddelelser og valg af 
3 køreprogrammer (tilvalg).

• Aktivering af trucken med 
EasyAccess med funktionsknap, 
pinkode eller transponderkort 
(tilvalg).

Sikkert arbejde på snæver plads
• Diskret og sikker håndtering i 

butikslokaler med kundetrafik 
med sin meget lave 
udbygningslængde og smalle 
arbejdsgangbredde.

• Optimalt udsyn til lasten og 
gaffelspidserne med mastens lave 
højde og det integrerede synsfelt.

• Tilstrækkelig sikkerhedsafstand til 
stableren takket være lang 
styrestang.

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

Stabile køreegenskaber
• Ensartet fordeling af støttekraften 

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

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

Fleksibel indsats
• Integreret hjularmsløft muliggør 

fleksible indsatsmuligheder.
• 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).

• Som højtløftende truck til lette 
stablingsopgaver af last op til en 
vægt på 1.000 kg og en løftehøjde 
op til 2.100 mm.

Andet ekstraudstyr
• Tandemlastruller.
• Silence-lastruller.
• Lastgitter.
• Integreret lader.
• Kølehusversion.

silentDRIVE giver støjsvag indsats.



Model Oversigt
Den rigtige model til dine applikationer:

Navn Kapacitet / 
belastning

Løftehøjde 
(maks.)

Kørehastighed Arbejdsbredde 
(pall 800x1200 
langsgående)

Løftehastighed 
uden last

EJD 120 2.000 kg 2.100 mm 6 km/h 2.130 mm 0.30 m/s

 

 

Vores fabrikker i Norderstedt, Moosburg 
og Landsberg er certificeret.  

Jungheinrich truck opfylder de 
europæiske sikkerhedskrav.  

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
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