
Fritløftende elektrisk stabler med 
styrestang
EJG 106-112
Løftehøjde: 2500-4700 mm / Lasteevne: 600-1200 kg



Den fritbærende, 
styrestangsstyrede truck
til korte strækninger.
Enkel og sikker transport af paller på tværs samt specialpaller.

De robuste og manøvredygtige, styrestangsstyrede EJG-trucks i serie 1 kan anvendes overalt, hvor specialpaller, særlige 
lasthjælpemidler eller specielle reoler forhindrer anvendelsen af trucks med hjularme.

De smalle trucks er også velegnede til indsats i meget trange lokaler. Da det drejer sig om en model til gående brugere, kan 
der hurtigt og problemløst skiftes bruger hyppigt.

Den fintfølende, omdrejningstalsregulerede hydraulikmotor og proportionalhydraulikken sikrer, at lasten flyttes skånsomt og 
alligevel hurtigt. Endvidere bidrager den lange, lavt anbragte styrestang samt sneglefartskontakten, der muliggør langsom og 
sikker rangering med lodret styrestang, til sikkerheden.

 

 

*I forbindelse med vores garanti bestemmelser – se på hjemmesiden for yderligere detaljer.

Alle fordele ved første øjekast

• Fritbærende, styrestangsstyret stabler

• Særdeles robust chassis og lastdel

• Meget manøvredygtig med kompakte mål

• Præcise løft og sænkninger

• God udnyttelse af energien

Ingen bekymringer. Ingen kompromisser

Med jungheinrich’s Li-ion Guarantee Plus, giver vi dig en lang 
tids ydelses garanti på 8 år, på vores high-quality Li-ion 
batterier, hvorfor du kan koncentrere dig om dine opgaver, 
uden bekymringer.

100 % tilfredshed. Garanteret.

Vi er sikre på, at vores litium-ion-teknologi vil overbevise dig. 
Derfor garanterer vi dig, at du inden for 6 måneder efter 
leveringen hurtigt og let kan skifte tilbage til den teknologi, du 
anvendte tidligere, uden at du behøver at angive, hvorfor du 
ønsker det.



Din højtløftende palleløfter fra 
Jungheinrich
giver maksimale fordele.

Effektivitet Sikkerhed Individualitet
Maksimal ydelse med de 
mest effektive trucks.

De bedste forudsætninger 
for sikkert arbejde.

En truck, der er lige så 
individuel som din 
virksomhed.

Den perfekte afstemning af driv- og 
styrekomponenterne giver et 
overraskende lavt energiforbrug. For 
at holde driftsomkostningerne endnu 
lavere er designet 
vedligeholdelsesfrit.

Betjeningselementernes intuitive 
placering og mange 
kontrolinstrumenter giver dig et 
sikkert overblik over ethvert 
arbejdstrin.

Med deres fritbærende konstruktion 
uden hjularme egner disse trucks sig til 
mange forskellige underlag, paller og 
reoler.

Intelligent fremdriftsteknik og 
styring
• Motorer med vekselstrømsteknik 

øger ydeevnen og reducerer 
samtidig driftsomkostningerne 
takket være perfekt tilpasning til 
vores egen styring.

• Høj virkningsgrad med fantastisk 
energiudnyttelse.

• Kraftig acceleration.
• Hurtige retningsskift.
• Vedligeholdelsesfri køremotor 

uden kulbørster.

Mindre besvær med vedligeholdelse
• Let adgang til alle aggregater.
• Sikker beskyttelse mod f.eks. støv 

og fugt takket være indkapslingen 
af styring og stik i henhold til IP 
54.

• Batterikapaciteter til rådighed: 3 
PzS 375 Ah eller 3 PzS 300 Ah.

Altid velinformeret
• Omfattende kontrolinstrumenter 

og indstillingsmuligheder giver et 
godt overblik.

• Kombineret batteriafladekontrol 
(3-farvet lysdiode) med 
løftebegrænsning og 
ladetilstandsindikator (i 
forbindelse med integreret lader).

• Informationsdisplayet 
"CanDis" (tilvalg) med ekstra 
visning af driftstimer og lagring af 
fejlkoder.

• Aktivering af køretøjet med 
pinkode og valg mellem 3 
køreprogrammer via tastatur 
(tilvalg).

• Indstillelige kørselsparametre 
med CanDis og CanCode (tilvalg).

Sikker ind- og udstabling
• Intuitiv styring af alle løfte- og 

sænkefunktioner med det 
multifunktionelle 
styrestangshåndtag.

• Klar farvesystematik samt taster 
med symboler, der ikke slides af, 
giver intuitiv betjening.

• Tilstrækkelig afstand mellem 
bruger og truck takket være den 
lavt anbragte, lange styrestang.

• Kørsel på snæver plads med 
styrestangen i lodret position 
med sneglefartskontakt.

Fritbærende stabler
• Fritbærende konstruktion uden 

hjularme, der kan være i vejen, til 
transport af paller på tværs eller 
specielle lastdele.

• Stor frihøjde til gulvet med 200 mm 
store lasthjul gør, at man også kan 
køre på ujævnt underlag og over 
lavere tærskler.

• Truckens korte længde gør det let 
at rangere på snæver plads.

Ergonomisk arbejde
• Præcist og nænsomt løft af last 

med omdrejningsreguleret 
hydraulikmotor.

• Skånsom afsætning af lasten med 
proportionalhydraulik.

• Styrestangshåndtaget er anbragt i 
den vinkel, der passer optimalt til 
brugerens håndstilling.



Model Oversigt
Den rigtige model til dine applikationer:

Navn Kapacitet / be
lastning

Løftehøjde 
(maks.)

Kørehastighed 
uden last

Arbejdsbredde 
(pall 800x1200 
langsgående)

Løftehastighed 
uden last

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

Jungheinrich Danmark A/S
Øst: Mårkærvej 3, 2630 Taastrup
Vest: Vrøndingvej 5, 8700 Horsens
Telefon 7027 6040
Telefax 7027 6041

kontakt@jungheinrich.dk  
www.jungheinrich.dk

 

 

Vores fabrikker i Norderstedt, Moosburg 
og Landsberg er certificeret.  

Jungheinrich truck opfylder de 
europæiske sikkerhedskrav.  
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