
Elektro-Deichselhubwagen mit 
Ergonomiehub
EJE C20
Výška zdvihu: 540 mm / Nosnost: 2000 kg



Ergonomický vozík
pro všechny případy.
Snadné a rychlé vychystávání lehkého materiálu.

Obratný a ergonomický elektrický nízkozdvižný vozík EJE C20 je flexibilní pomocník při přepravě a vychystávání zboží. 
Kromě zdvihu ramen kol je přístroj vybaven integrovaným jednoduchým sloupem, který umožňuje zvedání břemen do výšky 
až 752 mm. Zboží se tak dostává do ergonomické výšky k manipulaci, provedete rychlé a efektivní odebrání poloviční palety. 
Díky tomu je tento elektrický ručně vedený nízkozdvižný vozík ideálním pomocníkem do maloobchodu. Především v situaci, 
kdy musíte zboží přepravovat plynule a efektivně, nabízí model EJE C20 vysokou rychlost a dynamické zrychlení při 
současné minimální spotřebě. K perfektnímu řízení spotřeby energie je tu pro vás i lithium-iontová technologie. Bezpečnost 
je u modelu EJE C20 prioritou. Nízko usazená oj zajišťuje potřebnou vzdálenost mezi vozíkem a obsluhou. A pokud je 
zapotřebí manipulace ve stísněném prostoru, umožňuje tlačítko pomalého pojezdu bezpečnou jízdu se svisle postavenou 
oji.

 

 

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

Přehled výhod

• Přídavný zdvih zdvihacího zařízení pro ergonomickou práci

• Výkonný, bezúdržbový třífázový motor

• Obratné a kompaktní provedení díky malým rozměrům přední stavby

• Plná manévrovací schopnost při jízdě se zvednutou ojí

• Dynamické zrychlení a vysoká rychlost

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.



Váš nízkozdvižný vozík 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.

Maximální výkon díky naší 
profesionální správě provozu baterie. 
Dlouhodobé použití při vysokém 
výkonu, na který jste zvyklý, je 
zajištěno mimořádně vysokou 
kapacitou baterií, volitelně 
integrovanou nabíječkou a 
zjednodušeným způsobem výměny 
baterie.

Optimalizovaná manipulace 
s nejrůznějšími paletami a volitelné 
oddělení zdvihu zdvihací zařízení a 
ramen kol snižují riziko úrazu a zajistí 
vyšší bezpečnost při překládce zboží 
a při vychystávání.

V mrazírenském provozu, na 
pobočkách, při překládce nebo 
vychystávání zboží. S takovými 
drobnými doplňky, jako je psací 
podložka s osvětlením nebo 
ochrannou mříží se tyto modely 
snadno přizpůsobí vašim požadavkům.

Efektivní třífázová technologie
• Vysoká účinnost a vynikající 

energetická hospodárnost.
• Silné zrychlení.
• Plynulá regulace rychlosti 

pojezdu pomocí spínače pojezdu.
• Rychlá změna směru pojezdu.
• Žádné uhlíkové kartáčky – motor 

pojezdu je bezúdržbový.
• 2letá záruka na motor pojezdu.

Jednoduchá a bezpečná výměna 
baterie
• Kapacita baterie až 250 Ah 

umožňuje dlouhou dobu 
provozu.

• 2 baterie PzB 200 Ah 
k vertikálnímu vyjmutí.

• Boční vyjmutí baterie (volitelné 
příslušenství) pro 2 baterie PzS 
250 Ah.

• Integrovaná nabíječka (24 V / 
30 A pro elektrolytické a 
bezúdržbové baterie) ke 
snadnému nabíjení z libovolné 
zásuvky (volitelné příslušenství).

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.

Bezpečná manipulace s paletami
• Optimalizované příčné podjetí 

prázdné europalety nebo 
uzavřené palety díky uzavřeným 
kluzným pouzdrům na obou 
koncích vidlí.

• K odběru poloviční palety z euro 
palety.

• Poloviční palety / čtvrtpalety 
z europalet (volitelné 
příslušenství).

Optimální jízda v zatáčkách
• Odpružená a tlumená opěrná 

kola spojená táhlem ProTracLink 
rozdělují opěrnou sílu podle jízdní 
situace.

• Perfektní k využití na nakládacích 
rampách a k nakládce a vykládce 
nákladních automobilů.

• Rovnoměrné rozložení hmotnosti 
na všechna čtyři kola při jízdě 
vpřed.

• Soustředěno na vnější opěrné 
kolo při jízdě v zatáčce.

Snížené náklady na údržbu
• Bezúdržbový třífázový motor 

pojezdu bez uhlíkových kartáčů.
• Snadný přístup ke všem 

komponentám díky jednodílnému 
čelnímu krytu s pouze 2 šrouby.

• Bezpečná ochrana např. před 
prachem a vlhkostí díky 
zapouzdření elektroniky a 
zástrček IP 54.

• Patentovaný systém ProTracLink: 
Menší opotřebení opěrných kol 
při šikmém najíždění na rampu 
díky automatickému vyrovnání 
úrovně.

Všechny informace jsou kdykoli 
k dispozici
• Nastavování jízdních parametrů 

pomocí systémů CanDis a 
CanCode (volitelné příslušenství).

• Informační displej 
„CanDis“ (volitelné příslušenství) se 
zobrazením provozních hodin a 
ukládáním servisních údajů.

• Indikátor vybití baterie (3barevná 
LED dioda) s odpojením zdvihu.

• Aktivace vozíku pomocí systému 
EasyAccess prostřednictvím tlačítek 
Softkey, kódu PIN nebo volitelně 
karty s⎵transpondérem.

Impulzní elektronika
• Rychlost předvolená na spínači 

pojezdu je zachována v každé jízdní 
situaci – i při stoupání nebo klesání.

• Automatické brzdění při 
nechtěném pohybu na rampě.

• Optimální přizpůsobení všem 
potřebám využitím individuálně 
nastavitelných jízdních parametrů 
(zrychlení, konečná rychlost, 
motorová brzda).

• Možnost výběru 3 různých 
programů pojezdu (volitelné 
příslušenství).

• Rekuperace energie díky 
generátorové brzdě při snižování 
rychlosti.

• Velmi nízká hladina hlučnosti za 
jízdy.

Doplňková vybavení
• Psací pult s osvětlením.
• Ochranná mříž nákladu.
• Snadné uvolnění brzdy speciálním 

spínačem.
• Verze pro chladírenský provoz.



Přehled modelů
Vhodný model pro vaše použití:

Název

1 katalog náhradních dílů tištěný

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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