
Horizontální vychystávací vozík 
s ergonomicky koncipovaným 
zdvihem
ECD 320
Výška zdvihu: 700-1500 mm / Nosnost: 2000 kg



Efektivní vychystávací vozík
s ergonomickým zdvihem.
Dlouhé vidle k nakládce několika palet.

Odolný a všestranný horizontální vychystávací vozík ECD 320 pracuje s dvojnásobnou silou: Kombinace vidlí s dvojitou 
délkou a přídavného zdvihu dovoluje ergonomické vychystávání s maximálním výkonem a vynikající energetickou 
efektivitou. Silný motor 2,8 kW (nebo 3,2 kW jako volitelné vybavení) zaručuje nejlepší jízdní výkon a díky volitelné lithium- 
iontové technologii pracuje neúnavně i ve vícesměnném provozu. Své silné stránky uplatní i v náročných podmínkách. 
Dynamické zrychlení, bezpečná jízda do zatáček a vysoká rychlost jízdy. I přes své kompaktní rozměry nabízejí vychystávací 
vozíky prostorné pracoviště řidiče s možností individuálního přizpůsobení spolu s multifunkčním volantem jetPILOT tak, aby 
bylo vychystávání rychlé a šetrné k vašim zádům. Optimální výhled do všech směrů, snadná dostupnost ovládacích prvků a 
další volitelná výbava zaručuje bezpečnou práci.

 

 

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

Přehled výhod

• Maximální výkon ve skladu při minimální spotřebě energie

• Výkonný motor s vysokým zrychlením

• jetPILOT k intuitivní obsluze jako v osobním automobilu

• Rozsáhlé volitelné příslušenství pro optimální pracoviště

• Ergonomický zdvih 700 mm (volitelně 1500 mm)

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.

Vysoká výkonnost odběru, úsporné 
vysoce výkonné vychystávání nebo 
rychlost procesu. Vyberte si 
standard, který zaručí dosažení 
nejlepších výstupů vašeho skladu.

Lépe vidět a být viděn. Minimalizujte 
riziko nehod a úrazů ve skladu 
integrovaným denním svícením 
DayLED nebo systémem Floor-Sport 
ke snížení rizika kolizí.

Získejte výhody všestranných 
individuálních možností výbavy a 
zvyšte se svým novým vychystávacím 
vozíkem produktivitu skladu.

Výkonná a efektivní koncepce 
pohonu
• Silné zrychlení a vysoká 

maximální rychlost.
• Bezpečná rychlost při projíždění 

zatáčkami díky volitelnému 
systému curveCONTROL.

• Paket drivePLUS (volitelně) 
s vysoce efektivním motorem 
3,2 kW pro ještě vyšší výkon při 
jízdě a zrychlení při využití 
asistenčního systému 
curveCONTROL pro kontrolu 
rychlosti v zatáčkách.

• Generátorové brzdění 
s rekuperací.

Delší doba použití s olověnou baterií
• Energeticky úsporná třífázová 

technologie a velké kapacity 
baterií pro dlouhé doby používání 
vozíku.

• K dispozici jsou baterie 375 Ah až 
620 Ah.

• Boční výměna baterie pro 
vícesměnný provoz (volitelně).

Dostupné s lithium-iontovou 
technologií
• Vysoká disponibilita díky 

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

životnosti a bezúdržbovosti oproti 
olověným bateriím.

• Nedochází k tvorbě plynů a tím 
pádem odpadá nutnost prostor 
pro nabíjení a jejich ventilace.

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.

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.

Lépe vidět a být viděn
• Lepší viditelnost v nedostatečně 

osvětlených prostorách využitím 
volitelně integrovaného denního 
svícení DayLED.

• Floor-spot – Výrazné snížení 
rizika kolize v nepřehledných 
oblastech díky červenému 
světelnému bodu promítanému 
na zem asi 3 m před vozidlem 
(volitelné vybavení).

Ergonomická a efektivní práce
• Vychystávání, které šetří vaše záda 

a šetří čas.
• Zdvih sloupu až 700 mm (volitelně 

do 1500 mm) k manipulaci se 
zbožím v ergonomické výšce.

• Vyložení vychystané palety na delší 
vidle počátečního zdvihu ke snížení 
těžiště a rychlému pokračování ve 
vychystávání druhé palety.

• Ochranná mříž nákladu (volitelně) a 
držák palet k naložení obou palet již 
před začátkem vychystávání. Paleta 
je umístěna na stojato k ochranné 
mříži nákladu a je spolehlivě 
zajištěna držákem palet. Po 
vychystání první palety lze ihned 
pokračovat s vychystáváním druhé 
palety.

Perfektní pracovní místo pro 
maximální výkon při vychystávání
• Dostatečný prostor i pro řidiče vyšší 

postavy.
• Velké množství odkládacích ploch, 

které lze přizpůsobit konkrétním 
potřebám – například držák na fólie 
umístěný v čelním víku.

• Různé typy opěrek zad pro různá 
nasazení vozíku.

• Plošina řidiče s přídavným 
odpružením (volitelné vybavení).

• Rychlejší vychystávání díky 
volitelným ovládacím tlačítkům 
v opěradle.

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

ECD 320 2000 kg 12,5 km/h 4281 mm 0,11 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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