
Elektrinis triratis krautuvas
EFG 110-115
Kėlimo aukštis: 2300-6500 mm / Keliamoji galia: 1000-1500 kg



Manevringiausias elektrinis 
krautuvas
iš savo klasės.
Kompaktiškas iš išorės ir erdvus iš vidaus.

1 serijos itin kompaktiški ir manevringi elektriniai kontrabalansiniai krautuvai yra ekonomiškiausias greito prekių perkrovimo 
sprendimas tiek viduje, tiek lauke. Jie pasižymi dideliu efektyvumu ir lankstumu, suderintu su didžiausiu saugumu. Jų 
kompaktiška konstrukcija ir 1 variklio galinių ratų pavara leidžia krautuvui vietoje pasisukti 180° kampu. Tokiu būdu 
užtikrinamas didžiausias manevringumas. Greitas ir tikslus manevravimas - tai, ko labiausiai reikia ankštose erdvėse, ypač 
pakraunant ir iškraunant sunkvežimius. Be to, mūsų patikrinti švino rūgšties akumuliatoriai su tiesiogine prieiga garantuoja 
didelį našumą ir patvarumą.Trifaziai, techninės priežiūros nereikalaujantys traukos ir kėlimo mechanizmo varikliai bei 
ergonomiška vairuotojo atvira kabina, iš kurios gerai matosi visomis kryptimis, užtikrina saugų važiavimą ir optimalias darbo 
sąlygas. Pritaikymo galimybės konkrečiam vairuotojui yra ypač efektyvaus ir tuo pačiu ergonomiško darbo bet kokioje 
sandėlio aplinkoje pagrindas.

Visi privalumai trumpai

• Maks. manevringumą užtikrinanti 1 variklio galinių ratų pavara

• Kompaktiška tik 990 mm pločio konstrukcija

• Puikus matomumas aplink panoraminio kėlimo stiebo dėka

• Efektyvų darbą užtikrinanti erdvi darbo vieta

• Lengvai prižiūrimas akumuliatorius su tiesiogine prieiga



Jūsų „Jungheinrich“ elektrinis 
krautuvas
didžiausiai kliento naudai.

Efektyvumas Saugumas Individualumas
Didžiausia galia, 
pasiekiama 
efektyviausiomis 
transporto priemonėmis.

Geriausios saugaus darbo 
sąlygos.

Transporto priemonė tokia 
pat individuali kaip ir Jūsų 
verslas.

Mažos eksploatavimo ciklo 
sąnaudos, stiprios eksploatacinės 
savybės ir ergonomiškai 
suprojektuota vairuotojo sėdynė 
užtikrina maksimalų efektyvumą ir 
mažą poveikį aplinkai.

Mūsų krautuvai žino, kur judėti, nes 
pažangios pagalbinės sistemos ir 
įvairios saugos parinktys didina 
saugumą sandėlyje.

Įvairios įrangos parinktys ir individualiai 
pritaikomi valdymo elementai, 
priklausomai nuo situacijos, pritaikomi 
prie kiekvieno vairuotojo ir darbo 
profilio - itin efektyviam darbų 
atlikimui.

Ekonomiškai važiuoti ir kelti
• Optimalų našumą užtikrina trifazė 

technika.
• Energijos grąžos sistema.
• Nebereikia variklio ventiliatorių.
• Gerokai ilgesnis naudojimo laikas 

ir retesnis akumuliatoriaus 
keitimas.

• Vienodą nuleidimo greitį su 
kroviniu ir be jo garantuoja 
progresyvus nuleidimo stabdymo 
vožtuvas.

Efektyvūs trifaziai varikliai
• Techninės priežiūros 

nereikalaujantis trifazės 
technologijos pagrindu sukurtas 
traukos ir kėlimo be anglinių 
šepetėlių.

• Atsparus dulkėms, purvui, 
drėgmei ir vandeniui, nes 
naudojami visiškai uždari varikliai 
ir elektroniniai mazgai pagal IP 54.

• Puikus šilumos balansas (nereikia 
ventiliatorių).

Labai sumažintos techninės 
priežiūros sąnaudos
• Akumuliatorius su 2 rankenomis 

pasiekiamas greitai ir paprastai dėl 
vientiso plieninio gaubto.

• Ilgesni techninės priežiūros 
intervalai: tik kas 1000 darbo 
valandų arba kas 12 mėnesių.

• Hidraulinis vairavimo 
mechanizmas su visiškai uždara 
krumpliaračių sistema.

• Nesusidėvintys trifazės technikos 
varikliai, kuriems nereikia 
techninės priežiūros.

Saugos įranga
• Visa vardinė keliamoji galia iki 

4.500 mm (EFG 115) arba 5.000 
mm (EFG 110k/110/113) dėl 
puikaus stabilumo.

• Važiuojant posūkiuose, greitį 
automatiškai sumažina 
pasirenkama „curveCONTROL“ 
sistema.

Ergonomiška darbo vieta
Patogus, nevarginantis darbas net ir 
ilgomis pamainomis ergonomiškai 
įrengtoje darbo vietoje:
• Daugiau erdvės galvai dėl 

paaukštinto stogo, kuris įeina į 
standartinę įrangą.

• Didesnis saugumas dėka puikaus 
matomumo naudojant 
panoraminį kėlimo stiebą ir 
vaizdo neužstojantį šakių laikiklį.

• Lengva vairuoti dėka vairo 
mechanizmo hidraulinės sistemos 
su 5,2 pasukimo norint pasukti 
180° kampu.

Pažangi valdymo technika
• Tikslus važiavimas trifazės 

impulsinės valdymo sistema dėka.
• Naudojimo įvairumą suteikia 

programuojamieji darbiniai 
parametrai.

• 5 pasirenkamosios važiavimo 
programos (pasirinktinai).

• Patogu dirbti dėl daugiafunkcės 
važiavimo krypties / hidraulinės 
svirties „soloPILOT“ arba 
„multiPILOT“ (pasirinktinai).

„soloPILOT“ (standartinė įranga)
• Kėlimo / nuleidimo, važiavimo 

krypties pasirinkimo ir garsinio 
signalo funkcijų derinys vienoje 
valdymo svirtyje.

• Kitų funkcijų atlikimas: palenkimas 
pirmyn / atgal, šoninis poslinkis 
(pasirinktinai) ir papildomos 
hidraulinės sistemos (pasirinktinai) 
funkcijos šalia išdėstytų valdymo 
elementų pagalba.

„multiPILOT“ (pasirinktinai)
• Visų važiavimo ir hidraulinės 

sistemos funkcijų derinys vienoje 
centrinėje valdymo svirtyje.

• Lengvai atliekamos visos valdymo 
komandos be smarkių judesių.

• Patobulinta ergonomiška rankena.
• Kelių hidraulinės sistemos funkcijų 

valdymas vienu metu.



Modelis apžvalga
Tinkamas jūsų programų modelis:

Pavadinimas Talpa / apkrovos Kėlimo aukštis 
(maks.)

Važiavimo greitis 
be krovinio

Darbinis plotis 
(800x1200 išilgi
nis padėklas)

Kėlimo greitis be 
krovinio

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 mul
tiPILOT

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

EFG 113 solo
PILOT

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

EFG 113 mul
tiPILOT

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

EFG 115 solo
PILOT

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

EFG 115 mul
tiPILOT

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

Jungheinrich Lift Truck UAB
Liepkalnio g. 85A
LT-02120 Vilnius
Lietuva
Telefonas +370 5 2322242
Faksas +370 5 2647600

info@jungheinrich.lt  
www.jungheinrich.lt

 

 

Vokietijos produkcijos gamyklos 
Norderstedte, Moosburge ir Landsberge 

yra sertifikuotos.
 

„Jungheinrich“ krautuvai atitinka Europos 
saugos reikalavimus.  
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