
Trīs riteņu iekrāvējs
EFG 110-115
Celšanas augstums: 2300-6500 mm / Kravnesība: 1000-1500 kg



Izveicīgākais elektriskais iekrāvējs
savā klasē.
No ārpuses kompakts, bet iekšpusē ietilpīgs.

Īpaši kompaktie un viegli manevrējamie 1. sērijas elektriskie pretsvara iekrāvēji ir ekonomiski izdevīgākais risinājums ātrai 
preču pārkraušanai gan iekštelpās, gan āra apstākļos. Tie apvieno augstu efektivitāti un elastību ar maksimālu drošību. To 
kompaktā konstrukcija un viena motora aizmugurējā piedziņa ļauj apgriezties par 180°, nodrošinot maksimālu 
manevrētspēju. Tā ir iespējama ātra un precīza manevrēšana, lai sasniegtu labākos rezultātus arī šaurībā, it īpaši veicot 
iekraušanu un izkraušanu no kravas automašīnas. Mūsu pārbaudītie svina-skābes akumulatori ar tiešu piekļuvi garantē 
augstus veiktspējas rādītājus un izturību.Turklāt vilces un celšanas motori, kas būvēti pēc trīsfāzu tehnoloģijas principiem un 
kam nav nepieciešama apkope, kā arī ergonomiskā kontrolpults nodrošina drošu braukšanu un optimālus darba apstākļus. 
Individuālas pielāgošanas iespējas atbilstoši vadītāja vajadzībām ir pamats īpaši efektīvai un vienlaikus ergonomiskai 
strādāšanai noliktavu vidē.

Visas priekšrocības īsumā

• Viena motora aizmugurējā piedziņa maksimālai manevrētspējai

• Ar platumu 990 mm nodrošina kompaktu izmēru

• Teicama redzamība visos virzienos, pateicoties panorāmas pacelšanas mastam

• Plaša darba vieta efektīvai strādāšanai

• Apkopes ziņā vienkāršs akumulators ar tiešu piekļuvi



Jūsu Jungheinrich elektriskais 
iekrāvējs,
lai Jūs kā klients gūtu maksimālu labumu.

Efektivitāte Drošība Individualitāte
Maksimāla veiktspēja ar 
efektīvākajiem iekrāvējiem.

Vislabākie priekšnoteikumi 
drošam darbam.

Iekrāvējs, kas ir tikpat 
individuāls kā Jūsu bizness.

Zemas dzīves cikla izmaksas, 
iespaidīgi veiktspējas rādītāji un 
ergonomiski veidota vadītāja vieta 
nodrošina maksimālu efektivitāti, 
radot minimālu kaitējumu apkārtējai 
videi.

Mūsu iekrāvēji zina, kā tas darāms, jo 
inteliģentās palīgsistēmas un dažādās 
drošības opcijas palielina drošību 
noliktavā.

Dažādas aprīkojuma opcijas un 
individuāli pielāgojami vadības 
elementi atkarībā no sistēmas 
pielāgojas ikvienam vadītāja un 
izmantošanas profilam – kā radīti 
efektīvai izmantošanai intensīvā darbā.

Ekonomiska braukšana un kravu 
celšana
• Optimāla efektivitāte, ko 

nodrošina trīsfāzu tehnoloģija.
• Enerģijas rekuperācijas sistēma.
• Nav nepieciešami dzinēja 

ventilatori.
• Ievērojami ilgāks ekspluatācijas 

laiks ar vienu uzlādi un līdz ar to 
retāku akumulatora nomaiņas 
nepieciešamību.

• Vienāds nolaišanas ātrums ar un 
bez kravas, pateicoties 
inovatīvajam nolaišanas 
palēninājuma vārstam.

Efektīvi trīsfāzu dzinēji
• Trīsfāžu vilces un celšanas dzinēji 

bez ogles sukām kuriem nav 
nepieciešama apkope.

• Noturīgi pret putekļiem, 
netīrumiem, mitrumu un ūdeni, jo 
motori un elektroniskās sistēmas 
detaļas ir pilnībā iekapsulētas 
saskaņā ar IP 54.

• Izcila siltuma ekonomija (nav 
nepieciešami ventilatori).

Ievērojami samazinātas apkopes 
izmaksas
• Ātra un vienkārša piekļuve 

akumulatoram, izmantojot 
viendaļīgā tērauda pārsega abus 
rokturus.

• Pagarināti servisa intervāli: tikai ik 
pēc 1000 darba stundām vai reizi 
12 mēnešos.

• Hidrauliskā stūres sistēma ar 
pilnībā iekapsulētu zobratu 
sistēmu.

• Bezapkopes un beznodiluma 
trīsfāzu maiņstrāvas dzinēji.

Drošības aprīkojums
• Pilna nominālā celtspēja līdz 4500 

mm modelim EFG 115 vai 5000 
mm modelim EFG 110k/110/113, 
ko nodrošina izcila stabilitāte.

• Automātiska braukšanas ātruma 
samazināšana, braucot līkumos, 
ko nodrošina opcionālā 
“curveCONTROL” sistēma.

Ergonomiska darba vieta
Nesaspringts, nenogurdinošs darbs 
ar iekrāvēju, strādājot arī garas 
maiņas, pateicoties ergonomiski 
veidotai darba vietai:
• Vairāk brīvas telpas virs vadītāja 

galvas, pateicoties sērijveidā 
pieejamajam komforta klases 
augstajam jumtam.

• Paaugstināta drošība, pateicoties 
teicamai redzamībai, ko 
nodrošina panorāmas pacelšanas 
masts un redzamību 
neierobežojoša dakšu kariete.

• Viegla stūrēšana, ko nodrošina 
stūres hidrauliskā sistēma – 5,2 
apgriezieni, kas atbilst vadāmo 
riteņu 180° pagrieziena leņķim.

Inovatīva vadības tehnika
• Braukšana ar augstu precizitāti, 

pateicoties trīsfāzu impulsu vadības 
sistēmai.

• Spēja pielāgoties, ko nodrošina 
ieprogrammējami jaudas parametri.

• Pēc izvēles iestatāmas 5 braukšanas 
programmas (opcija).

• Ērta strādāšana nodrošināta ar 
kombinēto braukšanas virziena / 
hidraulisko sviru "soloPILOT" vai 
"multiPILOT" (opcija).

soloPILOT (sērijveidā ietilpst standarta 
aprīkojumā)
• Celšanas/nolaišanas, braukšanas 

virziena maiņas un signāltaures 
funkciju apvienojums vienā vadības 
svirā.

• Citu funkciju izpilde: sasvēršana uz 
priekšu/atpakaļ, sānbīde (opcija) un 
papildu hidrauliskā sistēmas 
funkcijas (opcija) tiek izpildītas, 
izmantojot turpat blakus izvietotus 
vadības elementus.

multiPILOT (opcija)
• Visu braukšanas un hidraulisko 

funkciju apvienojums vienā centrālā 
vadības svirā.

• Viegla visu vadības komandu 
izpilde, nemainot rokas pozīciju.

• Ergonomiski uzlabots rokturis.
• Vairāku hidraulisko funkciju 

vienlaicīga izmantošana.



Modeļa pārskats
Jūsu lietojumprogrammām piemērots modelis:

Nosaukums Ietilpība / slodze Pacelšanas 
augstums (maks.)

Braukšanas 
ātrums bez 
kravas

Darba platums 
(palete 
800x1200 
gareniska)

Celšanas ātrums 
bez kravas

EFG 110k 
soloPILOT

1000 kg 5500 mm 12,5 km/h 3025 mm 0,5 m/s

EFG 110k 
multiPILOT

1000 kg 5500 mm 12,5 km/h 3025 mm 0,5 m/s

EFG 110 
soloPILOT

1000 kg 6000 mm 12,5 km/h 3079 mm 0,5 m/s

EFG 110 
multiPILOT

1000 kg 6000 mm 12,5 km/h 3079 mm 0,5 m/s

EFG 113 
soloPILOT

1250 kg 6500 mm 12,5 km/h 3187 mm 0,5 m/s

EFG 113 
multiPILOT

1250 kg 6500 mm 12,5 km/h 3187 mm 0,5 m/s

EFG 115 
soloPILOT

1500 kg 6500 mm 12,5 km/h 3241 mm 0,5 m/s

EFG 115 
multiPILOT

1500 kg 6500 mm 12,5 km/h 3241 mm 0,5 m/s

SIA Jungheinrich Lift Truck
Rītausmas iela 23
Rīga, LV-1058
Latvija
Telefons +371 67 813 913
Fakss +371 67 813 911

info@jungheinrich.lv  
www.jungheinrich.lv

 

 

Jungheinrich rūpnīcas, pārdošana un 
serviss Eiropā ISO 9001/ ISO 14001.  

Jungheinrich iekrāvēji atbilst Eiropas 
Savienības drošības prasībām.  
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