
Elektro ročni visokodvižni paletni 
viličar brez opornih krakov
EJG 212-216
Dvižna višina: 2400-5350 mm / Nosilnost: 1200-1600 kg



Viličar, ki se upravlja med hojo,
za najzahtevnejšo uporabo.
Preprosto in varno prevažanje prečnih in posebnih palet.

Zmogljivi in ergonomski ročni viličarji EJG serije 2 nimajo opornih krakov, zato so primerni za uporabo v regalih s ščitniki ali 
za prečno dviganje palet, pri katerih bi oporni kraki onemogočili zajem palete. Ker ti viličarji nimajo opornih krakov, imajo pa 
velika nosilna kolesa, jih lahko brez težav uporabljate na neravnih tleh.

V načinu hoje jih lahko varno, hitro in učinkovito upravljate in so zato zlasti primerni za pogosto menjavanje upravljavcev. Za 
varnost poskrbi dolga ročica, električno krmiljenje pa omogoča sproščeno in ergonomsko delo.

Usklajeno delovanje proporcionalne hidravlike in reguliranega dvižnega motorja omogoča zelo mehko, natančno in tudi tiho 
skladanje in prevažanje. Vse to omogoča zelo nežno prevažanje tovora.

 

 

* V skladu z našimi garancijskimi pogoji. Za podrobnosti obiščite našo spletno stran.

Pregled vseh prednosti

• Ročni paletni viličar brez opornih krakov

• Velika oddaljenost od tal in velika bremenska kolesa za vožnjo po neravnih tleh.

• Minimalen hrup pri dviganju.

• Električno krmiljenje z ročico za sproščeno delo.

• Zelo robustna šasija in bremenski deli.

Brez skrbi. Brez kompromisov.

Z Jungheinrichovo Li-ion Guarantee Plus garancijo na naše 
visokokakovostne litij-ionske baterije vam obljubljamo 
dolgoročno delovanje do 8 let. Tako ste lahko popolnoma 
brez skrbi.

100-odstotno zadovoljstvo. Zagotovljeno.

Verjamemo, da smo vas prepričali z litijevoionsko tehnologijo. 
Zato vam zagotavljamo, da lahko v šestih mesecih brez 
navedbe razloga preprosto in hitro zamenjate svojo novo 
tehnologijo s prvotno.



Paletni viličar znamke Jungheinrich,
ki se vedno obnese.

Učinkovitost Varnost Prilagodljivost
Maksimalna zmogljivost z 
najučinkovitejšimi 
regalnimi vozili.

Najboljše razmere za varno 
delo.

Vozilo, ki se prilagodi vašim 
potrebam.

Učinkovito upravljanje energije se 
začne pri zmogljivi trifazni 
asinhronski tehnologiji in nadaljuje 
pri opcijah vgradni polnilnik in litij- 
ionska tehnologija.

Robustna konstrukcija in intuitivno 
oblikovana komanda omogočata 
varno skladanje in prevažanje blaga.

Popolni viličarji za različne podlage, 
upravljavce in regalne sisteme. 

Pametna pogonska tehnologija in 
krmilni sistem.
• Trifazni asinhronski motorji 

zagotavljajo več moči in manjše 
obratovalne stroške, saj so 
popolnoma usklajeni s krmilnim 
sistemom Jungheinrich.

• Visoki izkoristki in odlično 
upravljanje energije.

• Dober pospešek in hitro 
spreminjanje smeri.

• Vozni motor brez oglenih krtačk 
in brez potrebe po vzdrževanju.

Baterije in polnilnik
• 3 PzS 375 Ah.
• Zamenjava baterije s strani 

(opcija).
• Vgrajen polnilnik (opcija) za 

polnjenje na navadni 230-voltni 
vtičnici.

Varno zlaganje in razlaganje.
• Upravljavec intuitivno krmili vse 

dvižne in spustne funkcije z 
večfunkcijsko glavo ročice.

• Natančno in enakomerno 
dviganje tovora z reguliranim in 
tihim hidravličnim motorjem.

• Enakomerno spuščanje tovora s 
proporcionalno hidravliko.

• Samodejno zmanjšanje hitrosti 
vožnje pri dvignjenem tovoru.

• Jasna barvna sistematika in 
trpežne tipke za intuitivno 
upravljanje.

Stabilnost in varnost
• Robustna konstrukcija za velik 

pretok blaga.
• Jekleni okvir debeline 8 mm.
• Zaprta šasija.
• Stabilen teleskop z velikim 

preostankom nosilnosti.

Brez opornih krakov
• Konstrukcija brez motečih opornih 

krakov omogoča zajem prečnih 
palet in posebnih transportnih 
skladiščnih enot.

• Velika oddaljenost od tal z 200 mm 
velikimi bremenskimi kolesi 
omogoča vožnjo po neravnih tleh 
in čez nizke pragove.

• Majhna dolžina olajša upravljanje v 
ozkem prostoru.

Dodatna oprema.
• Nagib vilic.
• Nadzorni instrument CanDis.
• Sistem za dodeljevanje dostopa 

CanCode.
• Hladilniška izvedba.
• Zaščitna rešetka.



Pregled modelov
Pravi model za vaše potrebe:

Ime Nosilnost/obre
menitev

Največja dvižna 
višina

Hitrost vožnje 
brez bremena

Delovna širina 
(paleta 800 x 
1200 vzdolžno)

Dvižna hitrost 
brez bremena

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, d.o.o.
Korenova cesta 11, 1241 Kamnik
Telefon:
Centrala 01 561 04 80
Prodaja 01 561 04 85
Najem 01 561 04 90
Servis 01 561 04 95
Faks 01 562 17 79

info@jungheinrich.si  
www.jungheinrich.si

 

 

Certificirani so nemški proizvodni obrati 
v krajih Norderstedt, Moosburg in 

Landsberg.
 

Viličarji in vozički podjetja Jungheinrich 
ustrezajo evropskim varnostnim 

predpisom.  
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