
Rietuvo
EJC M10 E / M10b E
Kėlimo aukštis: 1540-1900 mm / Keliamoji galia: 1000 kg



Kompaktiškas krautuvas
su viengubu stiebu.
Lengvoms krovimo užduotims.

Ekonomiški ir kompaktiški EJC M10/M10b vežimėliaii specialiai sukurti prekių transportavimui bei lengvų krovinių sukrovimui 
ir iškrovimui. Optimizuotas akumuliatorių valdymas siekiant ilgalaikių žemų energijos sąnaudų užtikrina didelę krautuvų 
parengtį. Techninės priežiūros nereikalaujantys akumuliatoriai integruotu įkrovikliu įkraunami greitai ir lengvai jį prijungus prie 
bet kokio 230 V kištukinio lizdo.

Viengubas stiebas ir žema važiuoklė leidžia gerai matyti šakių galus ir krovinį. Be to, kompaktiškas visų svarbiausių valdymo 
elementų ir indikatorių išdėstymas leidžia lengvai ir saugiai valdyti prietaisą, todėl operatorius visada viską kontroliuoja.

Žinoma, EJC M10 vežimėlį galima pritaikyti prie įvairių darbo sąlygų ir pristatyti su skirtingų aukščių stiebais. Kad vežimėlį 
Jūsų įmonėje būtų galima lanksčiai naudoti. Be to, galimas šio aukštai keliančio vežimėlio modelis su plačia provėža EJC 
M10b, kad būtų galima paimti uždarus padėklus.

Visi privalumai trumpai

• Efektyvus, techninės priežiūros nereikalaujantis trifazis variklis

• Labai manevringas dėl nedidelių matmenų

• Priežiūros nereikalaujantis akumuliatorius su įmontuotu įkrovikliu

• Optimalų šakių galų matomumą užtikrinanti žema važiuoklė

• Dviejų aukščių kėlimo stiebas (1540/ 1900 mm)



Jūsų „Jungheinrich“ aukštai 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.

Optimizuotas akumuliatorių 
valdymas ir priežiūros 
nereikalaujantys akumuliatoriai 
užtikrina ne tik didelę naudojimo 
parengtį, bet ir ilgam laikui sumažina 
energijos sąnaudas.

Dėl mažos prošvaisos ir optimalaus 
šakių galų matomumo šie aukštai 
keliantys vežimėliai užtikrina dar 
didesnį saugumą sandėlyje.

Įvairūs kėlimo aukščiai, plačios 
provėžos versija ir galimybė valdyti 
kairiarankiams ir dešiniarankiams 
užtikrina didelį lankstumą kasdieniame 
sandėlio darbe.

Naujoviška pavarų technika ir 
valdymo sistema
• Komponentai, prie kurių tobulai 

pritaikyta „Jungheinrich“ sukurti 
valdymo sistema, pasižymi 
didesne galia ir tuo pačiu 
mažesnėmis veiklos sąnaudos.

• Didelis efektyvumas su puikiu 
energijos balansu.

• Greitai keičiama važiavimo 
kryptis.

• Traukos variklis, kuriam nereikia 
techninės priežiūros.

Naudojimas, kurio metu efektyviai 
vartojama energija
• Akumuliatoriaus ir komponentų 

tausojimas ir didesnis efektyvumo 
laipsnis dėl ekonomiško energijos 
valdymo.

• Išmani automatinio išjungimo 
sistema po 30 minučių 
nenaudojimo automatiškai 
išjungia įrenginį.

• Energijos grąža generatoriniu 
stabdžiu mažinant važiavimo 
greitį.

Saugus valdymas
• Operatoriaus sužalojimo pavojaus 

sumažinimas ir didesnis 
saugumas dėl įvairios saugumo 
įrangos.

• Vos tik 30 mm prošvaisa žymiai 
sumažina kojų sužalojimo pavojų.

• Papildoma apsauga, kurią suteikia 
visiškai uždengtas korpusas, ir 
optimizuotas matomumas pro 
stiebą.

• Saugu dirbti net ir siaurose 
vietose esant pakeltai aukštyn 
vairalazdei ir nuspaustam lėtosios 
eigos mygtukui.

Kompaktiškas dizainas ir idealus 
matomumas
• Itin manevringas dėl mažos 

priekinės dalies.
• Optimalus šakių galų matomumas 

bet kokiame aukštyje dėl mažo 
važiuoklės aukščio ir patobulinto 
stiebo matomumo.

• Visi svarbiausi kontrolės prietaisai, 
pvz., akumuliatoriaus išsikrovimo 
indikatorius, darbo valandų 
skaitiklis, avarinio išjungimo 
jungiklis ir raktas, išdėstyti centre.

• Pakankamai erdvės daiktams 
laikyti, nepaisant siauros 
konstrukcijos.

Ergonomiškas darbas
• Transporto priemonė optimaliai 

pritaikoma prie naudotojo 
ergonomijos poreikių.

• Reikia mažiau jėgos vairuojant dėl 
apačioje lanksčiai prijungtos 
vairalazdės.

• Iš abiejų pusių valdomą vairalazdės 
rankeną patogu valdyti ir dirbama 
saugiai.

EJC M10b E konstrukcija su plačia 
provėža
• Idealiai tinka uždariems padėklams 

kelti.
• Plotis tarp ratukinių šakių (b4) 

nustatomas dviem adapteriais: 882 
mm / 1052 mm / 1252 mm.

• Su FEM/ISO šakių laikikliu galima 
naudoti primontuojamuosius 
prietaisus.

Papildoma įranga
• Galima užsisakyti 1540 mm arba 

1900 mm kėlimo aukščio.



Modelis apžvalga
Tinkamas jūsų programų modelis:

Pavadinimas Talpa / apkrovos Važiavimo greitis be 
krovinio

Darbinis plotis 
(800x1200 išilginis 
padėklas)

Kėlimo greitis be 
krovinio

EJC M10 E 1540 1000 kg 5 km/h 2059 mm 0,22 m/s

EJC M10 E 1900 1000 kg 5 km/h 2059 mm 0,22 m/s

EJC M10b E 
1540

1000 kg 5 km/h 2100 mm 0,22 m/s

EJC M10b 1900 1000 kg 5 km/h 2100 mm 0,22 m/s

EJC M10 E 1540 
Li-Ion

1000 kg 5 km/h 2059 mm 0,22 m/s

EJC M10 E 1900 
Li-Ion

1000 kg 5 km/h 2059 mm 0,22 m/s

EJC M10b E 
1540 Li-Ion

1000 kg 5 km/h 2100 mm 0,22 m/s

EJC M10b E 
1900 Li-Ion

1000 kg 5 km/h 2100 mm 0,22 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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