
Elektrický ručne vedený 
vysokozdvižný vozík
EJC M10 E / M10b E
Výška zdvihu: 1540-1900 mm / Nosnosť: 1000 kg



Kompaktný vstupný model
s mono zdvíhacím zariadením.
Na jednoduché skladovacie úlohy s nízkou intenzitou.

Cenovo výhodné a kompaktné vozíky EJC M10/M10b boli vyvinuté špeciálne na prepravu tovaru, ako aj naskladňovanie 
a vyskladňovanie ľahších tovarov. Optimalizovaný manažment batérií na trvalo nízku spotrebu energie pritom zabezpečuje 
vysokú prevádzkovú disponibilitu. Nabíjanie bezúdržbových batérií prebieha rýchlo a jednoducho prostredníctvom 
integrovaného nabíjača, ktorý pasuje do každej 230 V zásuvky.

Jednoduché zdvíhacie zariadenie a nízka výška podvozku umožňujú najlepší výhľad na špičky vidlíc a bremeno. Navyše 
podporuje kompaktné usporiadanie všetkých dôležitých ovládacích prvkov a indikátorov jednoduchú a bezpečnú obsluhu 
zariadenia, aby mala obsluha vždy o všetkom prehľad.

Samozrejme možno vozík EJC M10 prispôsobiť rôznym typom použitia a je dostupný s rôznymi výškami zdvíhacieho 
zariadenia. Na flexibilné používanie vo vašej prevádzke. Navyše je tento vysokozdvižný vozík dostupný aj na naberanie 
uzavretých paliet ako model so širokým rozchodom kolies EJC M10b.

Prehľad všetkých výhod

• Efektívny bezúdržbový trojfázový hnací motor

• Veľmi obratný vďaka kompaktným rozmerom

• Bezúdržbová batéria s integrovaným nabíjačom

• Nízky podvozok pre optimálny výhľad na hroty vidlíc

• Možnosť dodania v dvoch výškach zdvíhacej konštrukcie (1 540/1 900 mm)



Váš vysokozdvižný vozík 
Jungheinrich
na maximálne využitie zákazníkom.

Efektivita Bezpečnosť Individualita
Maximálny výkon 
pomocou najefektívnejších 
vozíkov.

Najlepšie podmienky na 
bezpečnú prácu.

Vozík, ktorý je individuálny 
ako vaše podnikanie.

Optimalizovaný manažment batérií 
a bezúdržbové batérie zabezpečujú 
nielen vysokú prevádzkovú 
disponibilitu, ale tiež trvalo znižujú 
spotrebu energie.

Od nízkej svetlej výšky až po 
optimalizovaný výhľad na hroty 
vidlice sú tieto vysokozdvižné vozíky 
zamerané na bezpečnosť v sklade.

Rôzne výšky zdvihu, variant so širokým 
rozchodom kolies a rovnako dobrá 
ovládateľnosť pre ľavákov aj pravákov 
ponúkajú vysokú flexibilitu pri 
každodennej práci v sklade.

Inovatívna technika pohonu a 
riadenia
• Väčší výkon pri súčasnom znížení 

prevádzkových nákladov vďaka 
perfektnému zosúladeniu 
komponentov s riadením 
vyvinutým spoločnosťou 
Jungheinrich.

• Vysoká účinnosť s vynikajúcou 
energetickou hospodárnosťou.

• Rýchla zmena smeru jazdy.
• Bezúdržbový motor pojazdu.

Energeticky efektívne použitie
• Šetrenie batérie a komponentov, 

ako aj zvýšený stupeň účinnosti 
vďaka ekonomickému 
manažmentu energií.

• Automatické vypnutie 
inteligentnou automatikou 
vypnutia po 30 minútach 
nepoužívania.

• Rekuperácia energie pri znížení 
rýchlosti vďaka generátorickej 
brzde.

Bezpečná obsluha
• Zníženie rizika zranenia obsluhy a 

zvýšenie bezpečnosti vďaka 
rôznym bezpečnostným prvkom.

• Nízka svetlá výška len 30 mm na 
výrazné zníženie nebezpečenstva 
vzniku poranení v oblasti 
chodidiel.

• Dodatočná ochrana vďaka úplne 
uzavretému rámu a 
optimalizovanému výhľadu cez 
zdvíhacie zariadenie.

• Bezpečná práca aj v úzkych 
priestoroch vďaka vztýčenému 
oju a stlačenému spínaču 
pomalej jazdy.

Kompaktný dizajn a ideálny výhľad
• Extrémne obratný vďaka veľmi 

malému rozmeru prednej 
konštrukcie.

• Optimálny výhľad na špice vidlíc v 
akejkoľvek výške vďaka nízkej 
výške podvozku a optimálnemu 
výhľadu cez zdvíhacie zariadenie.

• Centrálne usporiadanie všetkých 
dôležitých kontrolných nástrojov, 
ako je indikátor nabitia batérie, 
počítadlo prevádzkových hodín, 
núdzový vypínač a kľúč.

• Dostatočný odkladací priestor aj 
napriek štíhlemu dizajnu.

Ergonomická práca
• Optimálne prispôsobenie vozíka na 

ergonomické potreby obsluhy.
• Menšia potreba vynaloženia sily pri 

riadení vďaka nízko osadenému oju.
• Obojstranne ovládateľná rukoväť 

oja pre jednoduchú a bezpečnú 
obsluhu na najvyššej úrovni.

Vyhotovenie EJC M10b E so širokým 
rozchodom kolies
• Ideálny na zdvíhanie uzavretých 

paliet.
• Šírka medzi ramenami kolies (b4) 

nastaviteľná pomocou dvoch 
adaptérov: 882 mm/1052 mm/1252 
mm.

• Možné použitie prídavných 
zariadení s vidlicovým nosníkom 
FEM/ISO.

Doplnkové výbavy
• Dostupné vo výškach zdvihu 1 540 

mm a 1 900 mm.



Prehľad modelov
Model, zodpovedajúci Vašim požiadavkám:

Názov Nosnosť/záťaž Rýchlosť jazdy bez 
bremena

Šírka pracovnej uličky 
(paleta 800 x 1200 
pozdĺžne)

Rýchlosť zdvihu bez 
bremena

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 spol. s r. o.
Diaľničná cesta 17
SK-903 01 Senec
Tel. +420 2 49205811
Fax +420 2 49205812

info@jungheinrich.sk  
www.jungheinrich.sk

 

 

Naše výrobné závody v Norderstedte a 
Moosburgu sú certifikované.  

Manipulačná technika Jungheinrich 
zodpovedá európskym bezpečnostným 

požiadavkám.  
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