
horizontální vychystávací vozík
ECE 225 / 227 (AU)
Výška zdvihu: 125 mm / Nosnost: 2500-2700 kg



Solidní základ
nejvyššího výkonu při 
vychystávání.
Odolná konstrukce do tvrdých podmínek.

Naše flexibilní a efektivní horizontální vychystávací vozíky konstrukční řady 2 spojují nejvyšší výkon při vychystávání 
s optimální efektivitou využití energie a prvotřídním jízdním komfortem. Pomocí nejrůznějších úrovní obsluhy pokryjete 
individuální požadavky skladu. Vychystávání pomocí systému ECE – to jsou optimalizované procesy odběru při maximální 
výkonnosti.Vychystávejte pohodlně, bezpečně a bez časových prodlev. Mimořádně vysoké kapacity baterií zaručují nejvyšší 
výkon při vychystávání i ve vícesměnném provozu. Odolná konstrukce s kompaktními rozměry dovoluje plynulé projíždění 
zatáček s nejlepším zrychlením na trhu. Hydraulicky zvedaná plošina řidiče s tlumením chrání před rázy.Prostorné pracoviště 
řidiče s výškově nastavitelným multifunkčním volantem a snadno dostupnými ovládacími prvky nabízí vysoký jízdní komfort. 
Potřebnou bezpečnost zajišťují asistenční systémy, jako je světlo pro denní svícení DayLED, Floor-Spot nebo volitelný systém 
curveCONTROL.

 

 

* Platí dle podmínek v dané zemi – vice na našem webu.

Přehled výhod

• Optimální výkon při nízké spotřebě energie

• Výkonný motor s vysokým zrychlením

• jetPILOT k intuitivní obsluze jako v osobním automobilu

• Rozsáhlé volitelné příslušenství pro optimální pracoviště

• Poloautomatické dálkové ovládání easyPILOT (volitelné příslušenství)

Bez starostí. Bez kompromisů.

S Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus získáte jistotu vysokého 
výkonu po dobu až 8 let díky našim vysoce kvalitním lithium- 
iontovým bateriím. Můžete se tak bez jakýchkoliv starostí plně 
soustředit na svou práci.

100% spokojenost. Zaručeně.

Jsme si jisti, že vás o kvalitě lithium-iontové technologie 
Jungheinrich přesvědčíme. Proto vám zaručujeme, že se do 
6 měsíců po dodání můžete bez problémů, rychle a bez udání 
důvodů vrátit k původní technologii.



Vaše vychystávací zařízení 
Jungheinrich
pro maximální užitek zákazníka.

Efektivita Bezpečnost Individualita
Maximální výkon 
s nejefektivnějšími vozíky.

Nejlepší předpoklady pro 
bezpečnou práci.

Vozík je stejně individuální 
jako vaše podnikání.

Naše horizontální vychystávací 
vozíky zabodují nejnižší spotřebou 
energie ve své třídě ve spojení 
s nejvyšším výkonem při odběru a 
maximálním jízdním komfortem.

Suverénní vychystávání a zachování 
přehledu. To všechny díky centrální 
zobrazovací jednotce, různým 
jízdním programům a řízení 
EasyAccess.

Vyšší bezpečnost a požitek z jízdy. 
Multifunkční volant jetPILOT byl 
ověnčen cenami a nabízí bezpečnost 
v každé situaci.

Výkonná a efektivní koncepce 
pohonu
• Silné zrychlení a vysoká 

maximální rychlost.
• Sada vybavení drivePLUS 

(volitelné vybavení) s vysoce 
efektivním motorem 3,2 kW pro 
ještě vyšší výkon při pojezdu a 
zrychlení.

• Bezpečná rychlost při projíždění 
zatáčkami díky volitelnému 
systému curveCONTROL 
k omezení rychlosti v závislosti na 
naložení vozíku.

• Sada vybavení drive&ecoPLUS 
(volitelné vybavení) pro vyšší 
energetickou úsporu.

Flexibilní přepínání různých typů 
ovládání
• Velké vzdálenosti od cca 

10 metrů: Pojezd s jetPILOTem.
• Středně velké vzdálenosti: Se 

vzdáleným ovládáním 
Jungheinrich easyPILOT se 
můžete plně soustředit na 
vychystávání (volitelně).

• Krátké vzdálenosti: Přesné 
polohování na správnou pozici 
díky bočním tlačítkům v opěradle 
(volitelně).

Dostupné s lithium-iontovou 
technologií
• Vysoká disponibilita díky 

extrémně krátké době nabíjení.
• Výměna baterie není nutná.
• Úspora nákladů díky nulové 

údržbě oproti olověným bateriím.
• Nedochází k tvorbě plynů a tím 

pádem odpadá nutnost prostor 
pro nabíjení a jejich ventilace.

Komfortní systém nabíjení pro 
lithium-iontové baterie
• Systém nabíjení se zdířkou a 

zástrčkou pro komfortní, časově 
úsporné mezinabíjení.

• Jednoduché a intuitivní ovládání.

Robustní konstrukce pro 
nejnáročnější podmínky
• Ocelové víko pohonu odolné 

proti nárazům. Extra zvýšený rám 
z nejkvalitnější oceli na čelním 
víku.

• Vidle odolné proti zkrutu 
zabraňují i při manipulaci 
s těžkými břemeny a velkými 
délkami vidlí průhybům při 
přejíždění nerovností.

• Nosnost 2,5 t pro přepravu až 3 
palet současně.

Hydraulicky zvedaná plošina řidiče 
(HP)
• K častému vychystávání z druhé 

úrovně regálu (volitelně).
• Rychlé a bezpečné zvedání řidiče 

až na úroveň víka baterie.
• Obsluha plošiny pomocí nožního 

tlačítka. Ruce zůstávají volné pro 
vychystávání.

• Systém jetPILOT se zvedá 
společně s plošinou (HP-LJ), čímž 
je zajištěna manipulace s vozíkem 
a vysoká míra bezpečí.

Všechny informace a nastavení 
přehledně na centrálním displeji
• Aktivace vozíku pomocí systému 

EasyAccess prostřednictvím 
tlačítek Softkey, kódu PIN nebo 
karty s transpondérem.

• 2palcový displej informuje o stavu 
nabití baterie, motohodinách, 
rychlosti pojezdu i chybových 
kódech.

• Výběr 3 programů pojezdu 
pomocí tlačítka Softkey.

Perfektní pracovní místo pro 
maximální výkon při vychystávání
• Rozmanité odkládací plochy s 

možností individuálního 
přizpůsobení.

• Plošina řidiče s přídavným 
odpružením (volitelné vybavení).

• Rychlý zdvih břemen dvojitým 
stisknutím tlačítka zdvihu 
(volitelně).

Multifunkční volant jetPILOT
• Intuitivní a pohodlné ovládání jako 

v osobním automobilu a bezpečné 
zastavení.

• Odlehčení šíje a páteře řidiče při 
jízdě v zatáčkách.

• Obsluha jednou rukou a 
automatické vrácení volantu do 
původní polohy při jízdě v přímém 
směru.

• Nastavení podle tělesné výšky.

Další možnosti výbavy
• Rozsáhlé příslušenství umožňuje 

individuální přizpůsobení vašemu 
nasazení.

• Další příslušenství pro vychystávání 
z druhé regálové úrovně.

• Robustní, univerzálně použitelné 
madlo (volitelné vybavení) například 
pro komponenty bezdrátového 
přenosu.

• Zvýšení komfortu obsluhy díky 
volitelné odpružené plošině řidiče 
pro snížení vibrací působících na 
lidské tělo.



Přehled modelů
Vhodný model pro vaše použití:

Název Nosnost/náklad Rychlost pojezdu bez 
nákladu

Šířka pracovní uličky 
(palety 800x1200 
uložené podélně)

Rychlost zdvihu bez 
nákladu

ECE 225 2500 kg 12,5 km/h 3870 mm 0,1 m/s

ECE 225 HP 2500 kg 12,5 km/h 4020 mm 0,1 m/s

Jungheinrich (ČR) s.r.o.
Modletice 101
251 01 Říčany
Telefon +420 313 333 111, 333
Fax +420 313 333 777

info@jungheinrich.cz  
www.jungheinrich.cz

 

 

Certifikované jsou naše výrobní závody v 
Norderstedtu, Moosburgu a Landsbergu.  

Vozíky Jungheinrich splňují evropské 
bezpečnostní požadavky.  
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