
Empilhadeira elétrica com timão sem 
barras de sustentação
EJG 212-216
Altura de elevação: 2400-5350 mm / Capacidade de carga: 1200-1600 kg



A empilhadeira de arraste livre com 
operador a pé
para utilização pesada.
Transportar com facilidade e segurança paletes transversais e especiais.

As empilhadeiras com timão EJG série 2 potentes e ergonômicas são projetadas como empilhadeiras cantilever sem 
patolas. Este é o pré-requisito perfeito para uso em racks com protetor de impacto ou para levantar paletes onde as patolas 
bloqueariam a coleta. Devido à ausência das patolas e às grandes rodas de carga, o uso em pisos irregulares também não é 
problema.

Por ser um equipamento com operador a pé, essas empilhadeiras podem ser operadas com segurança, rapidez e eficiência 
e, portanto, são particularmente adequadas para operações com mudanças frequentes de operador. A barra de tração 
longa do timão garante o nível de segurança necessário, enquanto a direção elétrica permite um trabalho sem fadiga e 
ergonômico.

O sistema hidráulico proporcional bem ajustado e o motor de elevação com regulagem de velocidade, permitem o 
empilhamento e o transporte particularmente suaves e precisos com o mínimo de ruído. Isso garante um transporte de 
carga particularmente suave.

 

 

* De acordo com nossos termos de garantia - consulte o site para obter detalhes.

Todas as vantagens em resumo

• Empilhadeira elétrica patolada com timão

• Desimpedimento do piso e rodas de carga grandes, para conduzir sem esforço 
sobre pisos irregulares

• Produção mínima de ruído na elevação

• Controle de direção elétrica com timão para um trabalho de condução livre de 
fadiga

Sem preocupação. Sem comprometer sua 
operação !

Com o Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus, nós garantimos 
alto desempenho de até 8 anos em nossas baterias de íons de 
lítio de alta qualidade, para que você possa se concentrar 
completamente em suas tarefas, sem se preocupar.

100 % de satisfação. Garantida.

Temos a certeza de que vamos convencê-lo com a nossa 
tecnologia de bateria de lítio. Portanto, garantimos que você 
poderá voltar à tecnologia originalmente utilizada por você de 
forma fácil e rápida em um prazo de 6 meses a partir da 
entrega – sem dar uma razão para isso.



Sua empilhadeira patolada 
Jungheinrich
para o benefício máximo do cliente.

Eficiência Segurança Individualidade
Máximo desempenho com 
os equipamentos mais 
eficientes.

Melhores condições para 
um trabalho seguro.

Um equipamento tão 
individual quanto o seu 
negócio.

A eficiente retenção de energia 
dessas empilhadeiras começa com a 
potente tecnologia de corrente 
alternada e se estende até as opções 
de um carregador integrado e 
tecnologia de lítio.  

A construção robusta e o elemento 
de comando intuitivamente 
projetado garantem que nada fique 
no caminho da segurança ao 
empilhar e transportar.  

As empilhadeiras perfeitas para 
diferentes armazéns e operadores, 
bem como em vários modelos de 
racks. 

Inteligente tecnologia de 
acionamento e controle
• Motores com tecnologia de 

corrente alternada para maior 
eficiência, reduzindo os custos 
operacionais através da 
combinação perfeita advinda do 
comando desenvolvido por nós.

• Alto grau de eficiência com 
excelente economia de energia.

• Forte aceleração e mudanças 
rápidas de direção.

• Motor de tração livre de 
manutenção sem escovas de 
carvão.

Baterias e carregador
• 3 PzS 375 Ah.
• Remoção da bateria pela lateral 

(opcional).
• Carregador integrado (opcional) 

para carregar em qualquer 
tomada de 230-V AC.

Empilhamento e coleta seguros
• Controle intuitivo de todas as 

funções de elevação e descida 
com o controlador 
multifuncional.

• Elevação suave e precisa da carga 
devido ao motor hidráulico com 
controle de velocidade e redução 
de ruído.

• Suavidade para baixar a carga 
devido à hidráulica proporcional.

• Redução automática da 
velocidade de deslocamento com 
carga elevada.

• Claro sistema de cores e teclas 
com símbolos resistentes à 
fricção garantem uma operação 
intuitiva.

Estável e segura
• Construção robusta para serviços 

pesados.
• estrutura de aço de 8-mm.
• Estrutura de quadro fechado.
• Mastro de elevação resistente, 

com elevadas capacidades de 
carga residual.

Empilhamento sem apoios
• Forma de construção, sem 

interferência dos braços de roda, 
para o transporte de paletes 
transversais ou suportes especiais 
de carga.

• O desimpedimento do piso com 
rodas de carga de 200 mm permite 
a movimentação sobre pisos 
irregulares e pequenas ondulações.

• Comprimento curto do 
equipamento facilita as manobras 
em espaços apertados.

Equipamentos adicionais
• Inclinador de garfo.
• Instrumento de controle CanDis.
• Autorização de acesso via 

CanCode.
• Versão para frigorífico.
• Grade de proteção de carga.



Visão geral do modelo
O modelo adequado para as suas aplicações:

Nome Capacidade de 
carga/carga

Altura de eleva
ção (máx.)

Velocidade de 
deslocamento 
sem carga

Largura de traba
lho (palete 
800x1200 longi
tudinal)

Velocidade de 
elevação sem 
carga

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 Lift Truck Ltda.

Equipamentos de Transporte, Lda.
Rod. Vice Prefeito Hermenegildo Tonolli, 2535
Galpão 2
CEP 13295-000
Itupeva – SP
Tel. +55 11 3511-6295

contato@jungheinrich.com.br  
www.jungheinrich.com.br

 

 

As nossas fábricas alemãs em 
Nordestedt, Moosburg e Landsberg 

estão certificadas.
 

Os equipamentos da Jungheinrich para 
movimentação da carga estão em 

conformidade com os requisitos de 
segurança europeus.
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