
Електричний повідковий штабелер
EJG 212-216
Висота підйому: 2400-5350 мм / Вантажопідйомність: 1200-1600 кг



Самохідний штабелер
для важких робіт.
Просте та безпечне перевезення поперечних та спеціальних носіїв вантажу.

Потужні та ергономічні повідкові штабелери  EJG другої серії спроектовані як штабелери з противагою без 
опорних балок. Це ідеальна передумова їх використання для полиць із захистом від ударів або для поперечного 
підбору палет, де колісні балки перешкоджали б підійманню. Відсутність опорних балок і наявність великих 
вантажних коліс дозволяє використання їх без проблем на нерівній поверхні.

Завдяки тому, що ця техніка є повідковою, ними можна управляти безпечно, швидко та ефективно, і вони 
особливо підходять для операцій із частими змінами оператора. Довге руків'я управління забезпечує необхідний 
рівень безпеки, тоді як електрична система керування забезпечує ергономічну роботу без втоми.

Точно налаштована пропорційна гідравліка та двигун механізму підйому з регульованою швидкістю обертання 
забезпечують особливо дбайливе та точне штабелювання та транспортування з мінімальним рівнем шуму. Це 
забезпечує особливо щадне транспортування вантажів.

 

 

* У відповідності з умовами гарантії – подробиці див. на веб-сайті.

Всі переваги одним поглядом

• Повідковий штабелер з противагою
• Великий дорожній просвіт та великі вантажні колеса для нерівних підлог
• Мінімальна генерація шуму під час підйому
• Електричне кермове управління за допомогою руків’я для керування без 

утоми
• Надзвичайно міцні шасі та вантажний блок

Жодних турбот. Жодних компромісів.

Li-ion Guarantee Plus від Jungheinrich – це 8-ми річна 
гарантія продуктивності наших високоякісних літій- 
іонних акумуляторів, так що ви можете повністю 
зосередитися на своїх завданнях без жодних турбот.

100% задоволення. Гарантовано.

Ми впевнені, що переконаємо вас нашою літій-іонною 
технологією. Тому ми гарантуємо, що протягом 6 місяців 
ви зможете швидко й легко повернутися до попередньої 
технології, якою користувалися раніше, не зазначаючи 
причин.



Ваш штабелер Jungheinrich
для максимальної вигоди клієнта.

Ефективність Безпека Індивідуальний 
підхід

Максимальна 
продуктивність з найбільш 
ефективною технікою.

Найкращі умови для 
безпечної праці.

Техніка - настільки 
індивідуальна, як і ваш 
бізнес.

Ефективне управління енергією 
цих штабелерів досягається за 
рахунок численних факторів - від 
потужної технології трифазного 
струму до опцій вбудованого 
зарядного пристрою та літій- 
іонної технології.

Міцна конструкція та інтуїтивно 
зрозуміла схема елемента 
керування дбають про те, щоб 
ніщо не ставало у заваді 
безпечному штабелюванню та 
перевезенню.

Ідеальні машини для різних 
поверхонь та операторів, а також 
для різноманітних стелажних 
систем. 

Розумна технологія приводу та 
системи керування
• Двигуни з трифазною 

технологією змінного струму 
для підвищення 
продуктивності та зменшення 
експлуатаційних витрат 
завдяки ідеальному 
поєднанню з контролерами 
нашої розробки;

• Високий ККД та відмінне 
керування 
енергоспоживанням;

• потужне прискорення та 
швидка зміна напрямку руху;

• Тяговий двигун без вугільних 
щіток, який не потребує 
технічного обслуговування.

Акумулятори та зарядний 
пристрій
• 3 PzS 375 А∙год.
• Бічна заміна акумулятора. 

(опція).
• Вбудований зарядний 

пристрій (опція) для 
заряджання від будь-якої 
мережевої розетки 230 В.

Безпечне штабелювання та 
розштабелювання
• Інтуїтивно зрозуміле 

керування всіма функціями 
підйому та опускання за 
допомогою 
багатофункціональної голівки 
руків'я;

• Точний і плавний підйом 
вантажу за допомогою 
малошумного гідравлічного 
двигуна з регулюванням 
частоти обертання.

• Плавне опускання вантажу 
завдяки пропорційній 
гідравліці.

• Автоматичне зниження 
швидкості руху, коли вантаж 
піднято.

• Зручна шкала кольорів, а 
також кнопки зі стійкими до 
стирання символами для 
інтуїтивно зрозумілого 
керування.

Стабільність та безпека
• Міцна конструкція для 

експлуатації з великим 
об'ємом вантажних робіт.

• Сталева рама товщиною 8 мм.
• Закрита структура рами.
• Міцна підйомна щогла з 

високою залишковою 
вантажопідйомністю.

Штабелювання з консольною 
конструкцією
• Консольна конструкція без 

колісних балок, які заважають 
процесу, для перевезення 
поперечних піддонів або 
спеціальних носіїв вантажу.

• Великий дорожній просвіт з 
вантажними колесами розміром 
200 мм для їзди нерівними 
підлогами та подолання 
невеликих порогів.

• Невелика довжина машини 
полегшує маневрування у 
вузькому просторі.

Додаткове обладнання
• Механізми нахилу вил.
• Контрольний прилад CanDis.
• Авторизація доступу через 

CanCode.
• Версія для холодильних складів.
• Решітка для захисту вантажу.



Огляд
Слушне рішення для вашої області використання:

Прізвище Вантажопід
йомність/
навантаження

Висота підйому 
(макс.)

Швидкість руху 
без вантажу

Ширина робо
чого проходу 
(палета 
800x1200 
уздовж)

Швидкість під
йому без ван
тажу

EJG 212 1200 кг 4700 мм 6 км/ч 3210 мм 0,25 м/сек

EJG 214 1400 кг 5350 мм 6 км/ч 3330 мм 0,25 м/сек

EJG 216 1600 кг 5250 мм 6 км/ч 3450 мм 0,25 м/сек

ТОВ "Юнгхайнріх Ліфт Трак"
вул. Качалова, 5-Г 
03126, Київ, Україна 
тел. 044 583 1 583 
факс 044 583 1 584

info@jungheinrich.ua  
www.jungheinrich.ua

 

 

Заводи, центри збуту і сервіс 
Jungheinrich у Європі ISO 9001/ ISO 

14001.
 

Підлогові підйомно-транспортні 
засоби Jungheinrich відповідають 
європейським вимогам безпеки.  
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