
Plukning i plukkehøjder 
op til 5,3 m

Meget manøvredygtig

Justerbar plade

Automatisk dørlukning

EKM 202
Plukketruck til småvarer (100 kg)

Småvareplukkeren EKM 202 dækker et alsidigt indsatsområde. 
Især i detailhandlen samt ved lettere service- eller plukkeopga-
ver uden palle udgør EKM et effektivt alternativ til den klassiske 
stige. Den stabile mast giver plukkehøjder helt op til 5,30 m, så 
der kan tages varer ud af reolen på tredje reolniveau, hænges 
prisskilte op eller udskiftes pærer i loftslamper.

Selv i store højder er føreren altid sikker. De automatiske døre 
giver den nødvendige sikkerhed, da løft kun er muligt med 
lukkede døre. En ekstra lås til dørene som tilvalg giver ekstra 
sikkerhed. Her lukkes dørene ikke kun automatisk, men låses 
også, så snart platformen hæves. Først når platformen er sænket 
fuldstændigt, kan dørene åbnes igen.

Takket være de kompakte mål på kun 760 mm og den lave 
ståhøjde kan EKM desuden nemt komme igennem smalle bu-
tiksgange og lave døre.

Løft og kørsel på samme tid giver direkte styring mod varer i 
reolen. Dette kan lade sig gøre med de ergonomisk placerede 
betjeningselementer. Føreren kan anbringe varerne sikkert på 
pladen og derefter køre direkte videre til næste vare,. Bliver der 
behov for plukning af flere varer, kan pladen justeres i højden, så 
føreren bevarer sit gode udsyn i køreretningen.

Den rummelige betjeningsplads giver føreren en behagelig 
arbejdsposition stående, både under kørsel og når han står ved 
siden af og tager varer ud. Her understøtter sensormåtten på 
bunden førerpladsens bevægelighed, så positionen på ståplad-
sen kan vælges frit.

EKM giver med sine kompakte mål, sin alsidighed og den 
forbedrede arbejdssikkerhed større beskyttelse og aflastning af 
medarbejderen med samtidig stigning i produktiviteten.
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Dette typeblad iht. VDI-direktiv 2198 nævner kun tekniske værdier for standardenheden. Andre hjul, andre master, ekstraanordninger osv. kan resultere i andre værdier.

Tekniske data i henhold til VDI 2198

Version: 01/2017
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n 1.1 Producent (kort betegnelse)  Jungheinrich

1.2 Producentens typebetegnelse  EKM 202

1.3 Drev  elektrisk

1.4 Betjening: manuel, gående, stående, siddende, plukketruck  plukning

1.5 Løfteevne/last Q t 0,1

V
æ
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2.1 Egenvægt  kg 615

H
ju

l/
ch

as
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s 3.2 Dækstørrelse for  mm 250x50

3.3 Dækstørrelse bag  mm 300x65

3.5 Hjul, antal for/bag (× = drevet)  2/2x
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4.4 Løftehøjde h3 mm 3.000

4.5 Mastens højde, hævet h4 mm 4.419

4.8 Siddehøjde/ståhøjde h7 mm 314

4.14 Standhøjde, hævet h12 mm 3.314

4.19 Samlet længde l1 mm 1.520

4.21 Samlet bredde b1/b2 mm 760

4.35 Venderadius Wa mm 1.250

4.38.2 Plukkehøjde  mm 5.314

4.38.12 Platformslængde l3 mm 595

4.38.12.2 Platformsbredde b9  mm 681
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a 5.1 Kørehastighed med/uden last  km/t 6 / 6

5.2 Løftehastighed med/uden last  m/s 0,25 / 0,25

5.3 Sænkehastighed med/uden last  m/s 0,21 / 0,21
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6.1 Køremotor, ydelse S2 60 min.  kW 1,0

6.2 Løftemotor, effekt ved S3 10 %  kW 2,2

6.4 Batterispænding/nominel kapacitet K5  V/Ah 24 / 192

6.5 Batterivægt  kg 120



Udnyt fordelene

Plade med masser af plads Sikker selv i store højder Altid overblik over betjeningsele-
menter og plade.

Integreret lader med integreret 
spiralkabel

Betjening
• Kapacitive sensorer kræver tohåndsbe-

tjening, så føreren under kørsel holder
sig inden for truckens kontur.

• Den nyudviklede ratknop giver sikkert
greb og giver desuden ved hjælp af sty-
revinklen mulighed for præcis kørsel.

• Bakkørsel er ingen hindring: sikker
ligeudkørsel med defineret nulposition,
lette bevægelser i små kurver og store
udslag ved store 90-graders-kurver.

• Ergonomisk højrehåndsposition: Kø-
rekontakt med tommelfingerbetjening
forhindrer overdrejning af hele hånden.
Den øvrige flade på kørekontakten kan
anvendes til at holde fast med højre
hånd.

• Med de øvrige knapper kan hovedløftet
og pladen løftes og sænkes.

Løft og plukning
• Selv ved plukkehøjder helt op til 5,30

m giver mastkonstruktionen et ideelt
udsyn hele vejen rundt.

• Det kædefri løft kræver minimale dele
og det laveste behov for service.

• Softlanding giver blød afsætning af
pladen ved sænkestop - ingen rystelser
giver beskyttelse af føreren og gør det
let at registrere den sænkede position
for udstigning.

Fralægningsmuligheder
• Med en løfteevne på helt op til 100 kg

kan genstande let tages med op eller
transporteres sikkert ned fra reolen på
pladen.

• De aflange huller i pladen giver i løftet
tilstand et godt udsyn mod jorden, så
personer i nærheden opdages i tide.
På trods af dette er der plads nok på
pladen til også at transportere mindre
genstande.

• Pladen har elektrisk indstilling og et
indstillingsområde på 610 mm giver i
den lave position mulighed for ergono-
misk læsning af pladen udefra (tilvalg).
Desuden sørger det store justerings-
område nedefter for et godt udsyn
fremad, selv med flere genstande på
pladen.

• Andre specialplader til f.eks. døre kan
bestilles individuelt.

Sikkerhed
• Stabil mast giver større sikkerhed, også

i løftet tilstand.
• Automatisk lukning af dørene som

standard, når ståpladen betrædes eller
forlades, så føreren kun kan løfte pla-
den, når dørene er lukket.

• Låsning af dørene som tilvalg: Dørene
låses først op igen, når pladen er sæn-
ket fuldstændigt. På den måde undgås
uønsket åbning i løftet tilstand, og
føreren får en direkte tilbagemelding
om, hvorvidt pladen er sænket, når han
forlader trucken.

Robusthed
• Robust stålramme med ekstra påkør-

selsskærm beskytter mod skader på
trucken.

• Ingen plastdele i udvendige områder,
som kan blive beskadiget.

Batteri og opladning
EKM har tilstrækkelig energi til at klare 
alle dagens opgaver:
• Vedligeholdelsesfrit 192-Ah-batteri.
• Den integrerede lader med integreret

spiralkabel passer til alle 230-V-stik-
kontakter - slut med at lede efter
ladekablet.
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Jungheinrich truck opfylder de 
europæiske sikkerhedskrav.

Vores fabrikker i Norderstedt, 
Moosburg og Landsberg 

er certificeret.


