Elektrinis vairalazde valdomas kėlimo
vežimėlis
EJE 114i-118i
Kėlimo aukštis: 122 mm / Keliamoji galia: 1400-1800 kg

Efektyvus
ličio jonų kėlimo vežimėlis.
Lengvas prekių transportavimas trumpais atstumais.

Labai efektyvūs ir manevringi EJE 114i / 118i elektriniai vairalazde valdomi kėlimo vežimėliai su standartiškai integruotu ličio
jonų akumuliatoriumi yra idealus ekonomiškumo ir tvirtumo derinys, kurie lanksčiai naudojami dėl mūsų labai efektyvios
akumuliatorių technologijos.
Dėl integruoto ličio jonų akumuliatoriaus žymiai sumažėja prietaiso matmenys, kėlimo vežimėlis dar lengviau manevruoja ir
tampa lengvesniu. Dėl to jie idealiai tinka darbui ankštose bei svoriui jautriose vietose, kaip, pvz., ant nuleidžiamojo krovininės
mašinos borto arba jį galima transportuoti sunkvežimyje.
Integruotu įkrovikliu akumuliatorius lengvai įkraunamas prijungus prie bet kurio 230 V lizdo, todėl ličio jonų technologija turi
daug privalumų: nereikia techninės priežiūros, ilga naudojimo trukmė bei greitas ir tarpinis įkrovimas per pertraukas ar
prastovų metu. Tai leidžia krautuvus naudoti 24/7 ir lanksčiai juos pritaikyti dirbant keliomis pamainomis.

Jokių rūpesčių. Jokio kompromiso.
Su Jungheinrich „Li-ion Guarantee Plus“ - mūsų aukštos
kokybės ličio jonų baterijomis - mes suteikiame Jums
ilgalaikės eksploatacijos pažadą iki 8 metų. Mes suprantame:
didelis našumas ir ilgas baterijos tarnavimo laikas yra būtini
sėkmei.

100 % pasitenkinimas. Garantuota.
Esame tikri, kad pasirinksite mūsų ličio jonų technologiją.
Garantuojame, kad per 6 mėnesius po pristatymo greitai ir
lengvai galėsite grįžti prie ankstesnės technologijos
nenurodydami priežasčių.

* Pagal mūsų garantijos sąlygas; daugiau detalių rasite mūsų svetainėje.

Visi privalumai trumpai
• Didelė naudojimo parengtis dėl integruoto ličio jonų akumuliatoriaus
• Itin manevringas ir kompaktiškas dėl trumpos priekinės dalies
• Maža bendroji masė
• Idealiai tinka sunkvežimiams pakrauti ir iškrauti bei naudoti kaip mobilų
prietaisą
• Greitas įkrovimas įmontuotą įkroviklį prijungus prie bet kurio 230 V kištukinio
lizdo

Jūsų „Jungheinrich“ žemai keliantis
vežimėlis
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.

Dėl integruoto ličio jonų
akumuliatoriaus tvirtumas tobulai
dera su ekonomiškumu.
Supaprastintas akumuliatoriaus
valdymas ir įmontuojamasis įkroviklis
užtikrina lankstų naudojimą
pasiekiant didelį našumą.

Dirbdami mūsų krautuvais su ličio
jonų akumuliatoriais pasieksite ne tik
didelį našumą ir išvengsite techninės
priežiūros, bet ir padidinsite saugumą
sandėlyje, nes ličio jonų elementai,
priešingai nei švino rūgšties
akumuliatoriai neskleidžia dujų.

Dėl pažangių technologijų, suderintų
su kompaktišku manevringumu ir
mažu bendru svoriu, šiems modeliams
reikia pačios mažiausios techninės
priežiūros, tačiau našumas išlieka toks
pat didelis, net ir dirbant ankštoje
erdvėje.

Integruota ličio jonų technologija
• Integruotas įkroviklis greitam
tarpiniam įkrovimui iš kiekvieno
230 V kištukinio lizdo, taip pat
trumpų pertraukų metu.
• Akumuliatoriaus nereikia keisti ir
prižiūrėti.
• Didelis prieinamumas dėl labai
trumpo pakrovimo laiko.
• Mažesnės sąnaudos dėl ilgos
naudojimo trukmės ir dėl to, kad
nereikia atlikti techninės
priežiūros, palyginti su švino
rūgštiniais akumuliatoriais.
• Nereikia įkrovimo patalpų ir
vėdinimo, kadangi nesusidaro
dujų.

Saugus valdymas ir techninė
priežiūra
• Techninės priežiūros
nereikalaujantis trifazis variklis be
anglies šepetėlių.
• Visi agregatai lengvai pasiekiami
per vientisą priekinį gaubtą,
pritvirtintą tik 2 varžtais.
• Puikią apsaugą, pvz., nuo dulkių ir
drėgmės, garantuoja sandarus
valdiklis ir kištukai pagal IP 54.
• „ProTracLink“: suvienodinus lygį,
atraminiai ratai mažiau dėvisi,
įstrižai užvažiuojant ant rampos.
Mechanine jungtimi sujungti abu
atraminiai ratai visada būna
vienodame aukštyje, todėl
apatinis atraminis ratukas
neatsitrenkia ir taip išvengiama
pažeidimų.
• Didesnis saugumas, nes ličio jonų
akumuliatoriai neskleidžia dujų.

Ergonomiškas darbas
• Optimaliai pagal naudotojo
ergonomijos poreikius pritaikyta
vairalazdės galvutė.
• Intuityvus valdymas pagal aiškią
spalvinę sistemą ir mygtukais su
ilgaamžiais simboliais.
• Rankenos forma optimaliai
pritaikyta operatoriui.
• Patogiai pasiekiamas lėtosios eigos
mygtukas važiuojant su vertikalia
vairalazde.
• Bekontakčiai, pagal IP 65 apsaugos
klasę apsaugoti jutikliai. Užtikrinama
eksploatacija be prastovų.
• Vienodai patogus valdymas
jungikliu esant bet kokiai
vairalazdės padėčiai.

Kompaktiška ir lengva transporto
priemonė
• Labai trumpa vos tik 416 mm
priekinė dalis (l2 matmuo) dėl
Lėtosios eigos mygtukas
sumažinto akumuliatoriaus skyriaus.
• Saugus manevravimas su pakelta • Lengvas manevravimas ankštoje
vairalazde automatiškai
patalpoje.
sumažinus greitį ankštose vietose. • Bendras svoris su akumuliatoriumi
– tik 280 kg.

Modelis apžvalga
Tinkamas jūsų programų modelis:
Pavadinimas

Talpa / apkrovos

Važiavimo greitis be
krovinio

Darbinis plotis
(800x1200 išilginis
padėklas)

Kėlimo greitis be
krovinio

EJE 114i

1400 kg

5 km/h

2058 mm

0,03 m/s

EJE 116i

1600 kg

6 km/h

2058 mm

0,04 m/s

EJE 118i

1800 kg

6 km/h

2058 mm

0,04 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.

