
Stivuitor electric autoportant cu 
manşă de comandă
EJG 106-112
înălţime de ridicare: 2500-4700 mm / Capacitatea de încărcare: 600-1200 kg



Stivuitorul autoportant cu manşă 
de comandă
pentru trasee scurte.
Transportul simplu și în siguranță al paleților transversali și speciali.

Transpaleții cu stâlp de ridicare și manșă de comandă EJG din seria constructivă 1, robuști și manevrabili, sunt ideali în 
situațiile în care paleții speciali, echipamentele auxiliare speciale de încărcare sau rafturile speciale nu permit utilizarea 
stivuitoarelor cu brațe de sprijin.

Datorită lățimii reduse sunt adecvați și pentru utilizarea în spații foarte înguste. Dat fiind că este vorba despre un model cu 
operator la sol, este posibilă fără probleme schimbarea frecventă a acestuia.

Motorul hidraulic cu turație reglată și funcționare precisă, împreună cu sistemul hidraulic proporțional asigură deplasarea 
rapidă și totodată lină a sarcinilor, precum și manipularea precisă a mărfii. Un plus de siguranță este oferit și de manșa de 
comandă lungă, cu prindere în partea inferioară, precum și de butonul pentru deplasare lentă, care face posibilă manevrarea 
în siguranță, cu manșa de comandă ridicată.

 

 

* Conform condițiilor noastre de garanție - consultați site-ul web pentru detalii.

Toate avantajele dintr-o privire

• Stivuitor autoportant cu manșă de comandă

• Şasiu de susţinere a sarcinii extrem de robuste

• Foarte manevrabil datorită dimensiunilor compacte

• Ridicare şi coborâre lină

• Management excelent al energiei

Performanță de top fără compromisuri.

Cu Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus, vă oferim 
promisiunea performanței pe termen lung de până la 8 ani 
pentru bateriile noastre litiu-ion de înaltă calitate. Pentru că 
știm: Performanța ridicată și o durată de viață lungă a bateriei 
sunt esențiale pentru succesul dumneavoastră.

Satisfacție 100 %. Garantat.

Suntem siguri că vă vom convinge cu tehnologia noastră 
Litiu-Ion. De aceea, vă garantăm că în termen de 6 luni de la 
livrare aveți posibilitatea de a reveni simplu și rapid la 
tehnologia folosită inițial de dumneavoastră - fără nicio 
justificare.



Transpaletul Jungheinrich cu operare 
la mare înălțime
pentru avantaje maxime oferite clientului.

Eficiență Siguranță Individualitate
Performanțe maxime cu 
cele mai eficiente utilaje.

Cele mai bune condiții 
pentru lucrul în siguranță.

Un utilaj la fel de unic ca și 
afacerea dumneavoastră.

Coordonarea perfectă a 
componentelor de la sistemele de 
acționare și comandă determină un 
consum de energie surprinzător de 
redus. Designul ușor de întreținut 
menține costurile de operare la un 
nivel scăzut.

Structura intuitivă a panoului de 
comandă şi multiplele instrumente 
de control vă conferă o vedere de 
ansamblu sigură în orice stadiu de 
lucru.

Datorită construcției autoportante fără 
brațe de sprijin pentru roți, aceste 
stivuitoare sunt adecvate pentru orice 
suprafață, pentru paleți și rafturi.

Tehnică de acţionare şi sistem de 
comandă inteligente
• Motoare cu tehnologie trifazică 

pentru performanţe crescute, 
dublate de reducerea cheltuielilor 
operaţionale, datorită coordonării 
perfecte cu sistemul de comandă 
dezvoltat de Jungheinrich.

• Eficienţă ridicată cu un excelent 
management al energiei.

• Accelerare puternică.
• Schimbare rapidă a sensului de 

deplasare.
• Motor de deplasare fără 

necesitatea de întreţinere şi fără 
perii de cărbune.

Costuri reduse de întreţinere
• Acces facil la toate 

componentele.
• Protecţie sigură, de ex. împotriva 

prafului şi umezelii prin 
capsularea sistemului de 
comandă şi a ştecherelor 
conform IP 54.

• Capacităţi de baterie disponibile: 
3 PzS 375 Ah sau 3 PzS 300 Ah.

Informat în permanență
• Multiplele instrumente de control 

şi posibilităţi de reglaj asigură 
controlul dintr-o privire.

• Indicator de descărcare a bateriei 
combinat (lampă LED în 3 culori) 
cu decuplarea ridicării şi afişarea 
gradului de încărcare (cu 
încărcător integrat).

• Afişaj informativ 
„CanDis" (opțional) cu indicator 
de ore de funcţionare 
suplimentar şi salvarea codului de 
eroare.

• Activarea utilajului cu cod PIN şi 
selectarea unuia dintre cele 3 
programe de deplasare prin 
„CanCode" (opţional).

• Posibilitate de setare a 
parametrilor de deplasare prin 
CanDis şi CanCode (opțional).

Stivuire şi încărcare în siguranţă
• Control intuitiv al tuturor 

funcţiilor de ridicare şi coborâre 
prin intermediul capului 
multifuncţional al manşei de 
comandă.

• Sistem de culori extrem de clar, 
precum şi butoane cu simboluri 
rezistente la abraziune, pentru 
operare intuitivă.

• Distanţă suficientă a operatorului 
faţă de utilaj, datorită lungimii 
manşei de comandă cu prindere 
în partea inferioară.

• Deplasare în cele mai înguste 
spaţii cu manşa de comandă în 
poziţie verticală, cu ajutorul 
butonului pentru deplasare lentă.

Stivuitor autoportant
• Construcţie autoportantă, fără 

braţe de sprijin deranjante, care 
face posibil şi transportul paleţilor 
transversali sau a suporturilor 
speciale.

• Gardă mare la sol, cu roţi de 
susţinere a sarcinii de 200 mm, 
pentru deplasare pe suprafeţe 
denivelate şi peste praguri de mai 
mici dimensiuni.

• Lungimea redusă a vehiculului 
uşurează manevrarea în spaţii 
restrânse.

Operare ergonomică
• Ridicare exactă şi lină a sarcinii cu 

motorul hidraulic cu turaţie reglată.
• Aşezarea lină a sarcinii prin 

intermediul sistemului hidraulic 
proporţional.

• Înclinaţia mânerului de la capul 
manşei de comandă este adaptată 
în mod optim poziţiei mâinii 
operatorului.



Modelul Prezentare generală
Modelul potrivit pentru aplicațiile dvs.:

Nume Capacitate / în
cărcare

Înălțime de ridi
care (max.)

Viteza de condu
cere fără sarcină

Lățime de lucru 
(palet 800x1200 
longitudinal)

Viteza de ridica
re fără sarcină

EJG 106 600 kg 4700 mm 5,2 km/h 2760 mm 0,2 m/s

EJG 108 800 kg 4700 mm 5,2 km/h 2890 mm 0,2 m/s

EJG 110 1000 kg 4700 mm 5,2 km/h 3020 mm 0,2 m/s

EJG 112 1200 kg 4700 mm 5,2 km/h 3150 mm 0,2 m/s
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