
Električni visokodvižni viličar
EJC M10 E / M10b E
Dvižna višina: 1540-1900 mm / Nosilnost: 1000 kg



Kompakten začetni model
z enojnim teleskopom.
Za lahke naloge skladanja z manjšo intenzivnostjo.

Ugodna in kompaktna modela EJC M10/M10b sta posebej zasnovana za prevažanje blaga in manipulacijo lažjega blaga. 
Optimizirano upravljanje baterije za trajno majhno porabo zagotavlja dolg čas delovanja. Baterije, ki ne potrebujejo 
vzdrževanja, lahko hitro in preprosto napolnite z vgrajenim polnilnikom, ki ga lahko priklopite v običajno 230-voltno 
vtičnico.

Enojni teleskop in majhna višina šasije omogočata neoviran pogled na konice vilic in tovor. Kompaktna razporeditev vseh 
pomembnih komand in kazalnikov poskrbi za preprosto in varno upravljanje stroja, da ima upravljavec lahko vedno vse pod 
nadzorom.

EJC M10 lahko seveda prilagodite svojim zahtevam uporabe; na voljo so razne višine teleskopa. To zagotavlja prilagodljivo 
uporabo. Poleg tega je paletni viličar, primeren za dviganje zaprtih palet, na voljo tudi v izvedbi s širokim kolotekom EJC 
M10b.

Pregled vseh prednosti

• Učinkovit trifazni asinhronski motor, ki ne potrebuje vzdrževanja.

• Izredno okreten zaradi kompaktnih mer.

• Baterija brez vzdrževanja z vgrajenim polnilnikom

• Nizka šasija za neoviran pogled na konice vilic.

• Dve višini teleskopa (1.540 in 1.900 mm).



Paletni viličar znamke Jungheinrich,
ki se vedno obnese.

Učinkovitost Varnost Individualnost
Maksimalna zmogljivost z 
najučinkovitejšimi 
regalnimi vozili.

Najboljše razmere za varno 
delo.

Vozilo, ki se prilagodi vašim 
potrebam.

Z optimiziranim sistemom 
upravljanja baterij in baterijami, ki ne 
zahtevajo vzdrževanja, se zmanjšata 
izpad delovanja vozil in poraba.

Ti paletni viličarji z lastnostmi, ki 
zajemajo vse od manjše oddaljenosti 
od tal do optimiziranega pogleda na 
konice vilic, zagotavljajo boljšo 
varnost v skladišču.

Razne dvižne višine, izvedba s širokim 
kolotekom in upravljanje z levo ali 
desno roko, še izboljšajo prilagodljivo 
vsakodnevno uporabo.

Inovativna pogonska tehnologija in 
krmilni sistem.
• Več zmogljivosti in hkrati manjši 

obratovalni stroški s 
komponentami, ki so popolnoma 
usklajene s krmilnim sistemom, 
razvitim pri Jungheinrichu.

• Visoki izkoristki in odlično 
upravljanje energije.

• Hitro spreminjanje smeri vožnje.
• Pogonski motor, ki ne potrebuje 

vzdrževanja.

Energijsko učinkovita uporaba.
• Varčno upravljanje energije ščiti 

baterijo in komponente ter 
poveča učinkovitost.

• Pametna avtomatika po 30 
minutah neuporabe sproži 
samodejen izklop viličarja.

• Rekuperacija energije pri zaviranju 
z generatorsko zavoro.

Varno upravljanje.
• Razne varnostne funkcije varujejo 

voznika in izboljšajo varnost.
• Majhna oddaljenost od tal (30 

mm) znatno zmanjša nevarnost 
poškodb nog.

• Dodatno zaščito ponujata 
popolnoma zaprto ohišje in 
optimiziran pogled skozi 
teleskop.

• Visoko nameščena ročica in 
pritisnjeno stikalo za polžjo 
vožnjo omogočata varno delo 
tudi v ozkem prostoru.

Kompaktna oblikovna zasnova in 
odlična vidljivost.
• Kratek sprednji del omogoča 

izjemno okretnost.
• Optimalen pogled na konice vilic 

na vsaki višini zaradi majhne 
višine šasije in odlične vidljivosti 
skozi teleskop.

• Sredinska razporeditev vseh 
pomembnih komand, denimo 
kazalnika napolnjenosti baterije, 
števca delovnih ur, stikala za 
glavni izklop in ključa.

• Oblika kljub vitkosti ponuja dovolj 
odlagalne površine.

Ergonomsko delo.
• Vozilo je optimalno prilagojeno 

ergonomskim zahtevam 
upravljavca.

• Lahkotno krmiljenje zaradi nizko 
vpete ročice.

• Ročaj ročice omogoča 
obojestransko, ergonomsko 
upravljanje na najvišji ravni.

EJC M10b E s širokim kolotekom.
• Prava izbira za dviganje zaprtih 

palet.
• Širina med opornima krakoma (b4) 

se nastavi z adapterjema: 882 mm/ 
1052 mm/1252 mm.

• Možnost uporabe delovnih 
priključkov z nosilcem vilic po 
standardu FEM/ISO.

Dodatna oprema
• EJC M10 E na voljo z dvižno višino 

1.540 ali 1.900 mm.



Pregled modelov
Pravi model za vaše potrebe:

Ime Nosilnost/obremeni
tev

Hitrost vožnje brez 
bremena

Delovna širina (paleta 
800 x 1200 vzdolžno)

Dvižna hitrost brez 
bremena

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

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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