
Elektrisk støttebenstruck
EJC M10 E / M10b E
Løftehøyde: 1540-1900 mm / Løftekapasitet: 1000 kg



Kompakt startmodell
med enkel mast.
For lette stableoppgaver med lav intensitet.

De rimelige og kompakte støttebenstruckene EJC M10/M10b ble spesielt utviklet for varetransport samt innsetting og 
uthenting av lettere last. Optimalisert batteristyring for kontinuerlig lavt energiforbruk gir høy beredskap. De vedlikeholdsfrie 
batteriene lades raskt og enkelt ved hjelp av en integrert lader som passer i enhver stikkontakt på 230 V.

Den enkle masten og den lave høyden på chassiset gir optimal sikt mot gaffeltuppene og lasten. I tillegg sørger den 
kompakte plasseringen av alle viktige betjeningsenheter og display for enkel og sikker betjening av trucken, slik at 
truckføreren alltid har full oversikt.

EJC M10 kan tilpasses ulike behov og blir levert med ulike masthøyder. Fleksibel i bruk. Denne støttebenstrucken er også 
tilgjengelig i bredsporutførelse, EJC M10b, for opptak av lukkede paller.

Fordeler

• Effektiv, vedlikeholdsfri drivmotor i trefaseteknologi

• Kompakte mål gjør den svært enkel å manøvrere

• Vedlikeholdsfritt batteri med integrert lader

• Lavt chassis for optimal sikt mot gaffeltuppene

• To masthøyder tilgjengelig (1540/1900 mm)



Støttebenstruck fra Jungheinrich
med store kundefordeler.

Effektivitet Sikkerhet Fleksibilitet
Maksimal ytelse med 
effektive trucker.

Beste forutsetning for et 
trygt arbeidsmiljø.

En truck som er like 
individuell som bedriften 
din.

Optimalisert batteristyring og 
vedlikeholdsfritt batteri gir stabil drift 
og reduserer energiforbruket på sikt.

Med lav bakkeklaring og bedre sikt 
på gaffeltuppene, er disse 
støttebenstruckene konstruert for 
økt sikkerhet på lageret.

Ulike løftehøyder, en bredsporvariant 
og betjening av både høyre- og 
venstrehendte, gir stor fleksibilitet i 
hverdagen.

Enestående drivverksteknologi og 
elektronikk
• Høyere ytelse og samtidig 

reduksjon av driftskostnadene 
gjennom perfekt samspill av 
komponenter og egenutviklet 
elektronikk.

• Økt effektivitet med fremragende 
energiutnyttelse.

• Rask endring av kjøreretning.
• Vedlikeholdsfri drivmotor.

Energisparende drift
• Batteri og komponenter er 

beskyttet og effektviteten økt 
gjennom lønnsom energistyring.

• Automatisk utkobling med 
utkoblingsautomatikk etter 30 
minutter uten bruk.

• Energigjenvinning med 
generatorisk brems når 
gasspedalen slippes opp.

Sikker betjening
• Redusert fare for personskade og 

økt sikkerhet gjennom diverse 
sikkerhetsfunksjoner.

• Lav bakkeklaring på bare 30 mm 
reduserer faren for fotskader.

• Ytterligere beskyttelse med 
fullstendig lukket ramme og 
forbedret sikt gjennom masten.

• Arbeid trygt, selv der det er trangt, 
med ledehendel i øvre posisjon 
og aktivert sneglefartbryter.

Kompakt design og ideell sikt
• Svært manøvrerbar takket være 

kort chassislengde.
• Den lave chassishøyden og 

optimalisert sikt gjennom masten 
gir optimal sikt på gaffeltuppene, 
uansett høyder.

• Sentral plassering av alle viktige 
kontrollinstrumenter som 
ladeindikator, driftstimeteller, 
nødbryter og nøkkel.

• Tilstrekkelig oppbevaringsplass til 
tross for et slankt design.

Ergonomisk betjening
• Optimal tilpasning av trucken til 

førerens ergonomiske behov.
• Redusert kraft ved styring, takket 

være lavt montert ledehendel.
• Ledehendelhåndtaket kan betjenes 

fra begge sider, noe som gir 
brukervennlig og sikker betjening.

Bredsporutførelse EJC M10b E
• Ideell for løfting av lukkede paller.
• Bredden mellom støttebenene (b4) 

er justerbar ved hjelp av to 
adaptere: 882 mm / 1052 mm / 
1252 mm.

• Bruk av tilleggsutstyr med FEM/ 
ISO-gaffelbord er mulig.

Tilleggsutstyr
• Kan leveres i løftehøydene 

1540 mm og 1900 mm.



Modell oversikt
Den riktige modellen for dine applikasjoner:

Navn Løftekapasitet last Kjørehastighet uten 
last

Arbeidsbredde (pall 
800x1200 
langsgående)

Løftehastighet uten 
last

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

Jungheinrich Norge AS
Alf Bjerckes vei 30 · 0596 Oslo
Postboks 246 Leirdal · 1011 Oslo
 
Telefon 02350
24-timers servicevakt 480 75 450

kontakt@jungheinrich.no  
www.jungheinrich.no

 

 

De tyske produksjonsstedene er 
sertifisert i Norderstedt, Moosburg og 

Landsberg.
 

Jungheinrich-trucker bygges i henhold 
til Eusikkerhetsbestemmelsene og CE- 

forskriftene  
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