
Stivuitor electric autoportant cu 
manşă de comandă
EJG 212-216
înălţime de ridicare: 2400-5350 mm / Capacitatea de încărcare: 1200-1600 kg



Utilaj autoportant cu operator la sol
pentru utilizare în condiții dificile.
Transportul simplu și în siguranță al paleților transversali și speciali.

Transpaleții cu stâlp de ridicare și manșă de comandă EJG din seria constructivă 2, performanți și ergonomici, sunt construiți 
ca stivuitoare autoportante fără brațe de sprijin. Sunt create astfel condițiile perfecte pentru utilizarea la rafturi cu protecție 
împotriva coliziunii sau pentru preluarea transversală a paleților, care ar fi imposibilă din cauza prezenței brațelor de sprijin. 
Lipsa brațelor de sprijin și roțile de susținere a sarcinii de mari dimensiuni permit și utilizarea fără probleme pe suprafețe 
denivelate.

Ca utilaje cu operare pedestră, stivuitoarele pot fi manevrate în siguranță, rapid și eficient, fiind astfel extrem de adecvate 
situațiilor care presupun schimbarea frecventă a operatorilor. Manșa de comandă oferă siguranța necesară, în timp ce 
sistemul de direcție electric permite desfășurarea ergonomică și fără solicitări fizice deosebite.

Sistemul hidraulic proporțional, atent adaptat necesităților și motorul de ridicare cu turație reglată fac posibile stivuirea și 
transportul deosebit de lin și precis, cu emisii minime de zgomot. Transportul sarcinilor se face cu protejarea mărfurilor.

 

 

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

Toate avantajele dintr-o privire

• Stivuitor autoportant cu manșă de comandă

• Gardă la sol mare şi roţi de susţinere a sarcinii de mari dimensiuni, pentru 
deplasarea pe suprafeţe denivelate

• Zgomot minim la ridicare

• Sistem electric de ghidare a manşei de comandă pentru dirijare simplă

• Şasiu de susţinere a sarcinii extrem de robuste

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 dvs.

Managementul eficient al energiei în 
cazul acestor stivuitoare începe cu 
tehnologia trifazică de mare 
performanţă şi ajunge până la 
opţiunile care oferă un încărcător 
încorporat şi tehnologia Litiu-Ion.

Construcţia robustă şi elementul de 
operare cu formă intuitivă conferă 
siguranţă in timpul operaţiunilor de 
stivuire şi transport.

Stivuitoarele perfecte pentru diferite 
suprafețe și diferiți operatori, precum și 
pentru numeroase modele de 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 şi schimbare 
rapidă a sensului de deplasare.

• Motor de deplasare fără 
necesitatea de întreţinere şi fără 
perii de cărbune.

Baterii și încărcător
• 3 PzS 375 Ah.
• Extragerea bateriei prin partea 

laterală (opţional).
• Încărcător încorporat (opţional) 

pentru încărcare la orice priză de 
230-V.

Stivuire şi încărcare în siguranţă
• Control intuitiv al tuturor 

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

• Ridicare exactă şi lină a sarcinii cu 
motorul hidraulic cu turaţie 
reglată şi emisii reduse de 
zgomot.

• Aşezarea lină a sarcinii prin 
intermediul sistemului hidraulic 
proporţional.

• Reducere automată a vitezei de 
deplasare cu sarcină ridicată.

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

Stabil şi sigur
• Construcţie robustă pentru 

funcţionare cu randament ridicat.
• Cadru din oţel de 8 mm.
• Structură închisă a cadrului.
• Cadru de ridicare stabil, cu valori 

ridicate ale capacităţii portante 
reziduale.

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.

Dotări suplimentare
• Dispozitiv de înclinare a furcii.
• Instrument de control CanDis.
• Autorizarea accesului prin 

intermediul CanCode.
• Variantă pentru depozite frigorifice.
• Grilaj de protecţie a sarcinii.



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 212 1200 kg 4700 mm 6 km/h 3210 mm 0,25 m/s

EJG 214 1400 kg 5350 mm 6 km/h 3330 mm 0,25 m/s

EJG 216 1600 kg 5250 mm 6 km/h 3450 mm 0,25 m/s
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