
Transpaleteira elétrica
EMD 118
Elevação: 600-1520 mm / Capacidade de carga: 1500-1800 kg



A mais curta do mundo
Empilhadeira universal de sua 
classe.
Compacta e flexível com braços de roda integrados.

Devido à sua capacidade de manobra e os braços da roda integrados, as empilhadeiras elétricas patoladas com timão EMD 
115i / 118 são verdadeiros equipamentos versáteis para seleção de pedidos, empilhamento leve e tarefas de transporte em 
curtas distâncias.

A EMD 115i está equipada de série com tecnologia de lítio e apresenta um comprimento frontal de apenas 558 mm. Como a 
menor empilhadeira do mundo em sua categoria, a EMD 115i é perfeitamente adequada para uso em áreas apertadas e 
sensíveis ao peso, como caminhões ou áreas de vendas.

Embora o ruído importe, ambos os equipamentos estão disponíveis com nossa opção silentDRIVE. O carregador integrado, 
adequado para cada tomada de 230-V, oferece flexibilidade adicional.

Claro que a segurança também é fator principal: A longa barra de tração do timão garante uma distância segura entre o 
veículo e o operador e o nosso patenteado balancim de acoplamento ProTracLink garante uma estabilidade na condução.

 

 

Todas as vantagens em resumo:

• Extremamente ágil devido ao comprimento frontal muito curto

• Peso total reduzido para a condução de caminhões

• Características de condução ideais devido ao ProTracLink

• Barra do timão longa e segura e ótima visibilidade nos garfos

• Carregador integrado para carregamento fácil da bateria

5 anos de tranquilidade. Garantida.

Tempos de carga extremamente rápidos e manutenção zero 
tornam as baterias de lítio a fonte de energia mais duradoura. 
Com a nossa garantia de 5 anos para a sua bateria com 
tecnologia de lítio, oferecemos uma promessa de 
desempenho de longo prazo, independente do número de 
horas de operação.

100 % de satisfação. Garantida.

Temos a certeza de que vamos convencê-lo com a nossa 
tecnologia de bateria de lítio. Portanto, garantimos que você 
poderá voltar à tecnologia originalmente utilizada por você de 
forma fácil e rápida em um prazo de 6 meses a partir da 
entrega – sem dar uma razão para isso.



Sua empilhadeira patolada 
Jungheinrich
para o benefício máximo do cliente.

Eficiência Segurança Individualidade
Máximo desempenho com 
os equipamentos mais 
eficientes.

Melhores condições para 
um trabalho seguro.

Um equipamento tão 
individual quanto o seu 
negócio.

O manuseio eficiente de paletes e a 
extremamente flexível tecnologia de 
lítio tornam essas empilhadeiras as 
ajudantes perfeitas no dia-a-dia de 
um ambiente de armazém variado.

Especialmente seguro em espaços 
apertados: A barra de tração longa 
do timão, o manuseio 
particularmente estável e a visão 
ideal através do nosso design 
inovador do mastro garantem a 
segurança.  

Um equipamento universal para uma 
ampla variedade de aplicações: Como 
um equipamento para 
armazenamento duplo ou na seleção 
de pedidos - devido a inúmeras 
opções adicionais, essas empilhadeiras 
podem ser facilmente adaptadas a 
qualquer cenário de aplicação.

Manuseio eficiente de paletes
• Elevação suave e precisa da carga 

devido ao motor hidráulico de 
velocidade controlada.

• Suavidade para baixar a carga 
devido à hidráulica proporcional 
(opcional).

Equipamento com tecnologia da 
bateria de lítio
• Opcionalmente com bateria de 

lítio de 40 Ah (EMD 115i) ou uma 
bateria de lítio de 110 Ah 
(opcional na EMD 118).

• Alta disponibilidade devido ao 
tempo extremamente curto de 
carregamento.

• Períodos de utilização de até três 
horas já com a caixa de bateria de 
40 Ah (EMD 115i).

• Capacidade de carregamento 
intermitente: Mesmo com uma 
carga intermediária de 30 
minutos, a bateria é recarregada 
em 50 %, e, após 80 minutos, a 
recarga atinge 100 %.

• Não é necessária a troca da 
bateria.

• Potência máxima constante 
devido à rigidez dielétrica.

• Economias de custos devido a 
uma vida útil mais longa e baixa 
manutenção, em comparação às 
baterias chumbo-ácido.

• Sem necessidade de salas 
ventiladas especiais para 
carregamento, uma vez que não 
há formação de gás.

Trabalho seguro em espaços 
apertados
• Dimensões compactas para 

espaços apertados.
• Trabalho discreto e seguro em 

lojas com circulação de pessoas 
devido ao curto comprimento do 
chassis e estreita largura do 
corredor de trabalho.

• Ótima visão da carga devido ao 
design especial do mastro com 
janela de visualização integrada e 
formato especial da tampa da 
bateria.

• Utilização em pequenos veículos 
de carga, em mezaninos ou em 
elevadores, devido ao baixo peso 
do equipamento.

• Distância suficiente entre o 
operador e o equipamento 
devido ao longo timão de 
segurança.

Estabilidade na condução
• Distribuição da força de suporte, 

dependendo da situação de 
acionamento por meio de rodas 
de suporte amortecidas e 
acionadas por mola - conectadas 
através do balancim de 
acoplamento ProTracLink 
patenteado.

• Ideal para ser utilizada na rampa 
de carga e descarga, bem como 
para o carregamento e 
descarregamento de caminhões.

Utilização flexível
• Equipamento universal para 

utilização flexível com braço de 
rodas integrado.

• Na utilização com baixa altura de 
elevação, é ideal para distâncias 
curtas de transporte de cargas de 
até 2.000 kg.

• Eficiente como dispositivo de 
operação em dois níveis pelo 
transporte de 2 paletes sobrepostos 
(elevação do braço de roda 
1.000 kg/mastro 800 kg).

• Como empilhadeira, pode ser 
utilizada para tarefas leves de 
empilhamento até uma altura de 
1.520 mm.

Equipamentos adicionais
• Rodas de carga tandem.
• Rodas de carga silenciosas.
• Grade de proteção de carga.
• Versão para utilização em 

frigoríficos.
• silentDRIVE para uma aplicação 

com baixa produção de ruído.



Visão geral do modelo
O modelo adequado para as suas aplicações:

Nome Capacidade de car
ga/carga

Velocidade de deslo
camento sem carga

Largura de trabalho 
(palete 800x1200 
longitudinal)

Velocidade de eleva
ção sem carga

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

Jungheinrich Lift Truck Ltda.

Equipamentos de Transporte, Lda.
Rod. Vice Prefeito Hermenegildo Tonolli, 2535
Galpão 2
CEP 13295-000
Itupeva – SP
Tel. +55 11 3511-6295

contato@jungheinrich.com.br  
www.jungheinrich.com.br

 

 

As nossas fábricas alemãs em 
Nordestedt, Moosburg e Landsberg 

estão certificadas.
 

Os equipamentos da Jungheinrich para 
movimentação da carga estão em 

conformidade com os requisitos de 
segurança europeus.
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