
Kraftfull, underhållsfri 
drivmotor med trefas 
växelströmsteknik

Smidig och kompakt

Optimala köregenskaper 
tack vare ProTracLink

Exakt lastpositionering

EJD 118
Elektrisk ledstaplare (1 800 kg)

Den elektriska ledstaplaren EJD 118 visar sina styrkor där hög 
prestanda och universell användning krävs trots att utrymmet är 
trångt. Den kombinerar egenskaperna hos låglyftare och stapla-
re i en truck samtidigt som den är liten och kompakt:
• Som låglyftare är EJD 118 ett ekonomiskt hjälpmedel för 

transport av laster med en vikt på upp till 2 000 kg över korta 
sträckor.

• Som staplare kan den utföra staplingsuppgifter till en lyfthöjd 
på 2 100 mm.

• Som dubbelpallsstaplare kan EJD transportera 2 EUR-pallar 
ovanför varandra samtidigt och halverar på så sätt drifttiderna 
(lastkapaciteter vid dubbelpallshantering: 800 kg i stativlyften 
och 1 000 kg i stödbenslyften).

Den varvtalsreglerade hydraulmotorn och proportionalhydrauli-
ken (tillval) ger en snabb och säker hantering av lastpallarna. Ex-
akt lastpositionering genom känslig lyftning (standard) och mjuk 
nedsättning av ömtåliga varor i pallställ eller på golvet (tillval) är 
ett enkelt jobb för EJD 118.

Den korta chassilängden på endast 660 mm och den kor-
ta arbetsgångbredden möjliggör en användning av EJD 118 i 
svårmanövrerade utrymmen som trånga lagerutrymmen eller på 
lastbilen. Till detta kommer den låga bygghöjden och det integ-
rerade sikthålet i lyftstativet. Detta garanterar att varje truck-
förare – oberoende av längd – alltid har en optimal sikt över 
gafflarna och områden runt om. Den långa styrarmen kräver 
endast låg styrkraft och ger en hög säkerhet.

Ledstaplaren erbjuder även enkel hantering när det gäller ener-
gi: Det underhållsfria litiumjonbatteriet (110 Ah) som finns som 
tillval kan laddas upp med den inbyggda laddaren i ett vanligt 
230-V-eluttag. Snabbladdning och mellanladdning möjliggör en 
flexibel användning även vid flerskiftsdrift. Tillvalet silentDRIVE 
ger dessutom de bästa förutsättningarna för användning i bul-
lerkänsliga områden eller under bullerkänsliga tider.

EJD 118 är en universellt användbar ledstaplare som genom sin 
kompakta design och låga vikt utför transport- och staplings-
uppgifter effektivt, även i trånga utrymmen.
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Standardstativutföranden EJD 118

Lyft
h3

Höjd, nedsänkt stativ
h1

Frilyft
h2

Höjd, upphöjt stativ
h4

(mm) (mm) (mm) (mm)

Enkel E 1500 1964 1479 1985

2100 2564 2079 2585

Duplex ZT 1660 1350 100 2150

2010 1530 100 2500

2100 1570 100 2590



1) Diagonalt enligt VDI: + 186 mm
2) Diagonalt enligt VDI: + 289 mm
3) Lastdel lyft, vid sänkt lastdel + 48 mm
4) Vid dubbelpallshantering: Stativlyft max. 0,8 t/total last max. 1,8 t

Detta typblad enligt VDI-direktivet 2198 anger endast de tekniska värdena för standardtrucken. Avvikande däcktyper, andra lyftstativ, extrautrustning osv. kan ge andra värden.

Tekniska data enligt VDI 2198

Version: 10/2015
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1.1 Tillverkare (kortbeteckning)  Jungheinrich

1.2 Tillverkarens typbeteckning  EJD 118

 Batteriutrymme S Batteriutrymme M

1.3 Drivning  Elektrisk

1.4
Manövrering (manuell, bredvidgående, stående, sittande, 
plockdrift)

 Bredvidgående

1.5 Lastkapacitet/last Q t 1,84)

1.5.1 Lastkapacitet/last vid stativlyft Q t 14)

1.5.2 Lastkapacitet/last vid stödbenslyft Q t 24)

1.6 Tyngdpunktsavstånd c mm 600

1.8 Lastavstånd x mm 912

1.9 Hjulbas y mm 1 426 1 488

V
ik

te
r 2.1.1 Egenvikt inkl. batteri (se punkt 6.5)  kg 737 787

2.2 Axelbelastning med last fram/bak  kg 951 / 1 598 970 / 1 629

2.3 Axelbelastning utan last fram/bak  kg 540 / 197 575 / 212

H
ju

l/
C

h
as

si

3.1 Däck  PU

3.2 Däckstorlek, fram  mm Ø 230 x 65

3.3 Däckstorlek, bak  mm Ø 75 x 95 / Ø 75 x 75

3.4 Extrahjul (mått)  mm Ø 100 x 40

3.5 Hjul, antal fram/bak (x = drivna)  1x +2 / 2 eller 4

3.6 Spårvidd, fram b10 mm 508

3.7 Spårvidd, bak b11 mm 365

G
ru

n
d

m
åt

t

4.4 Lyft h3 mm 1 660

4.6 Initiallyft h5 mm 122

4.9 Styrarmens höjd i körläge min/max h14 mm 797 / 1 313

4.15 Höjd i sänkt läge h13 mm 86

4.19 Totallängd l1 mm 1 858 1 920

4.20 Längd inkl. gaffelrygg l2 mm 660 722

4.21 Totalbredd b1/b2 mm 726

4.22 Gaffelmått s/e/l mm 56 / 185 / 1 190

4.25 Mått över gafflarna b5 mm 550

4.32 Markfrigång mitten av hjulbasen m2 mm 20

4.33 Arbetsgångbredd vid pall 1000x1200 på tvären Ast mm 2 0582) 2 1202)

4.34 Arbetsgångbredd vid pall 800x1200 på långsidan Ast mm 2 0681) 2 1301)

4.35 Vändradie Wa mm 1 5243) 1 5863)

P
re

st
an

d
ad

at
a 5.1 Körhastighet med/utan last  km/h 6 / 6

5.2 Lyfthastighet med/utan last  m/s 0,16 / 0,3

5.3 Sänkhastighet med/utan last  m/s 0,19 / 0,19

5.8 Max. backtagningsförmåga med/utan last  % 8 / 15

5.10 Färdbroms  Regenerativ

E
ls

ys
te

m

6.1 Drivmotor, prestanda S2 60 min.  kW 1,0

6.2 Lyftmotor, prestanda vid S3 15%  kW 1,2

6.3 Batteri enligt DIN 43531/35/36 A, B, C, Nej  43535 B

6.4 Batterispänning/nom. kapacitet K5  V/Ah 24 / 150 24 / 250

6.5 Batterivikt  kg 151 200

6.6 Energiförbrukning enligt EN 16796  kWh/h 0,59

CO-ekvivalent enligt EN 16796  kg/h 0,3

Ö
v-

ri
g

t 8.1 Typ av drivsystem  AC speedCONTROL

8.4 Ljudnivå enligt EN 12053, vid förarens öra  dB(A) 64



Dra nytta av fördelarna

Dubbelpallshantering: transport av 
två pallar ovanför varandra

Universella användningsmöjlighe-
ter: användning som lyftbord

Smidig och kompakt tack vare 
mycket kort chassi

Optimal sikt över gafflarna och 
områden runt om

Säkert arbete i trånga utrymmen
Inte minst genom sina kompakta mått 
lämpar sig EJD-trucken för nästan alla 
applikationer, även i trånga utrymmen:
• Diskret och säker hantering på platser 

med hög kundtrafik tack vare mycket 
kort chassilängd och smal arbetsgång-
bredd.

• Optimal sikt över lasten tack vare 
lyftstativets låga bygghöjd och det 
integrerade sikthålet.

• Kan genom sin låga egenvikt användas 
i skåpbilen, på mellangolv eller i hissen.

Flexibel användning
Den integrerade stödbenslyften och de 
fast monterade stödhjulen ProTracLink 
gör EJD 118 till en flexibel universaltruck:
• Perfekt för korta transporter av laster 

på upp till 2 000 kg vid användning 
som låglyftare.

• Effektiv som dubbelstaplare tack vare 
transport av 2 EUR-pallar ovanför var-
andra (stödbenslyft 1 000 kg/stativlyft 
800 kg).

• Som staplare kan den stapla laster 
med en vikt på upp till 1 000 kg till en 
lyfthöjd på 2 100 mm.

Optimerad pallhantering
Många egenskaper gör arbetet med EJD 
särskilt säkert och ekonomiskt:
• Exakt och mjukt lyft av lasten tack vare 

en varvtalsreglerad hydraulmotor.
• Mjuk nedsättning av lasten tack vare 

proportionalhydraulik (tillval).
• Tillräckligt avstånd mellan truckföraren 

och trucken tack vare en lång säker-
hetsstyrarm.

• Optimal sikt över gaffelspetsarna, även 
för korta truckförare.

Stabila köregenskaper
EJD-truckens fjädrade och dämpade 
stödhjul – som är anslutna via kopplings-
armen ProTracLink – fördelar stödkraften 
allt efter körsituation. Detta gör den 
lämplig för användning på lastramper 
samt för lastning och lossning av lastbilar.

Alltid välinformerad
2-tumsdisplayen (tillval) – som centralt 
placerat indikerings- och inställningsin-
strument – ger truckföraren full kontroll 
och är lättöverskådlig:
• Laddningstillstånd, drifttimmar och 

meddelanden.

• Val mellan 3 olika körprogram.
• Aktivering av trucken med EasyAccess 

via skärmknapp, PIN-kod eller trans-
ponderkort (tillval).

Ytterligare extrautrustning
Ett brett sortiment av tillbehör möjliggör 
individuella anpassningar för just dina 
driftbehov:
• Dubbla lastrullar.
• Silence-lastrullar.
• Lastskyddsgaller.
• Inbyggd laddare.
• Kyllagerutförande.
• silentDRIVE för tyst drift.

Litiumjonteknik
• Hög tillgänglighet genom mycket korta 

laddningstider.
• Inget batteribyte behövs.
• Kostnadsbesparing genom längre livs-

längd och underhållsfritt jämfört med 
blysyrabatterier.

• Varken laddningsrum eller ventilation 
behövs eftersom ingen gas bildas vid 
laddningen.

• Längre livslängd med 5-års Junghein-
rich-garanti.
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Jungheinrich Svenska AB

Huvudkontor:
Starrvägen 16
232 61 ARLÖV
Telefon 040 - 690 46 00
Telefax 040 - 690 46 99

kundkontakt@jungheinrich.se
www.jungheinrich.se

Jungheinrichs truckar uppfyller 
de europeiska säkerhetskraven.

Truckfabrikerna i Norderstedt, 
Moosburg och Landsberg 
i Tyskland är certifierade.

Jungheinrich Svenska AB 
ISO 9001 · Certifiering 

av kvalitetssystem


