
Fritløftende elektrisk stabler med 
styrestang
EJG 212-216
Løftehøjde: 2400-5350 mm / Lasteevne: 1200-1600 kg



Den fritbærende model til gående 
fører
til hårde indsatser.
Enkel og sikker transport af paller på tværs samt specialpaller.

De kraftige og ergonomiske, styrestangsstyrede EJG-trucks i serie 2 er konstrueret som fritbærende trucks uden hjularme. 
Det er den perfekte forudsætning for indsats ved reoler med påkørselsskærm eller til optagning af paller på tværs, hvor 
hjularmene ville blokere for optagningen. De store lasthjul og de manglende hjularme betyder, at anvendelsen på ujævne 
gulve ikke er et problem.

Disse trucks kan betjenes sikkert, hurtigt og effektivt med gående bruger, og de egner sig derfor især godt til indsatser, hvor 
der hyppigt skiftes bruger. Den lange styrestang giver den nødvendige sikkerhed, og den elektriske styring sikrer ergonomisk 
arbejde uden træthed.

Den fint afpassede proportionalhydraulik og den omdrejningstalsregulerede løftemotor muliggør særlig skånsom, præcis og 
støjsvag stabling og transport. Det giver særlig skånsom transport af laster.

 

 

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

Alle fordele ved første øjekast

• Fritbærende, styrestangsstyret stabler

• Stor frihøjde og store lasthjul til ujævne gulve

• Minimal støjudvikling ved løft

• Elektrisk styring med styrestang giver styring, der ikke trætter

• Særdeles robust chassis og lastdel

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.

Denne trucks effektive 
energiregnskab begynder med den 
kraftige vekselstrømstekik og går 
over tilvalgene til en integreret lader 
og litium-ion-teknologi.

Den robuste konstruktion og det 
intuitivt udformede 
betjeningselement sørger for, at 
sikkerheden ved stabling og 
transport er i centrum.

Den perfekte truck til forskellige typer 
underlag og skiftende brugere samt 
mange reolmodeller. 

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 og hurtige 
retningsskift.

• Vedligeholdelsesfri køremotor 
uden kulbørster.

Batterier og opladere
• 3 PzS 375 Ah.
• Batteriudtagning i siden (tilvalg).
• Integreret lader (tilvalg) til 

opladning i en almindelig 230 V- 
stikdåse.

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

sænkefunktioner med det 
multifunktionelle 
styrestangshåndtag.

• Præcist og skånsomt løft af lasten 
med fartreguleret og 
støjreduceret hydraulikmotor.

• Nænsom afsætning af lasten med 
proportionalhydraulik.

• Automatisk reducering af 
kørehastigheden med løftet last.

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

Stabil og sikker
• Robust konstruktion giver effektiv 

omlæsning.
• 8-mm-stålramme.
• Lukket rammestruktur.
• Stabil mast med høj restløfteevne.

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.

Ekstraudstyr
• Gaffelhælder.
• Kontrolinstrumentet CanDis.
• Adgangskontrollen CanCode.
• Kølehusversion.
• Lastgitter.



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 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

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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