
Elektrický vozík s ojí s režimem 
spolujízdy / s režimem ruční obsluhy
ERE 120-230
Výška zdvihu: 122 mm / Nosnost: 2000-3000 kg



Silný vozík s režimem spolujízdy
na vaší straně.
Variabilita a všestrannost pro každou situaci.

Flexibilní a výkonné elektrické ručně vedené nízkozdvižné vozíky ERE spojují obratnost a komfort zařízení s režimem 
spolujízdy. Stačí nastoupit a zvýšit výkon.Tyto vozíky jsou současně extrémně všestranné, protože díky modulárnímu 
systému se individuálně přizpůsobí vašim požadavkům. Od zvýšení efektivity přes vyšší bezpečnost až po výbavu 
k venkovnímu použití, u těchto vozíků můžete provést četné dodatečné modifikace v souladu s vašimi požadavky. Například 
nabízíme čtyři různé varianty plošin řidiče a ergonomická řešení vašich individuálních požadavků. Vysoké rychlosti a 
dynamického zrychlení dosahují modely ERE výkonnou koncepcí pohonu pro maximální výkon překládky s úsporou energie 
až o 33 procent. Naše třífázové motory přitom nabídnou vysoký výkon a rychlou reakci, aniž byste to ovšem pocítili na 
obratnosti vozíku.

 

 

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

Přehled výhod

• Odolné ocelové šasi do tvrdých podmínek.

• Možnost individuální konfigurace s 50 možnostmi volitelného vybavení

• Rychlost a produktivita s maximální rychlostí 14 km/h (s drivePLUS)

• Obratné a kompaktní provedení díky malým rozměrům přední stavby

• Inteligentní asistenční systémy pro více bezpečnosti

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.

Inteligentní asistenční programy, jako 
je curveCONTROL, který reaguje 
v závislosti na zatížení a balíček 
vybavení drivePLUS, navíc zajistí 
mimořádně vysoký výkon při 
skutečně minimální spotřebě 
energie.

Individuální možnosti přizpůsobení 
našich ergonomických plošin řidiče 
nabízí bezpečnost díky dlouhodobé 
práci a zvýšení produktivity až o 15 % 
díky inteligentním asistenčním 
systémům.

S četnými možnostmi přizpůsobení 
patří tyto modely k nejflexibilnějším 
strojům naší výroby. Efektivní využití 
energie, bezpečnost, ergonomie. Sami 
rozhodněte, které volitelné doplňky 
budete potřebovat v každodenním 
provozu vašeho skladu.

Výkonná koncepce pohonu
• Silné zrychlení a vysoká 

maximální rychlost.
• Vyšší jízdní výkon, systém 

curveCONTROL v závislosti na 
zatížení a indikátor zatížení 
v balíčku doplňkového vybavení 
drivePLUS.

• Další úspora energie využitím 
volitelného balíčku vybavení 
drive&ecoPLUS.

• Generátorové brzdění 
s rekuperací.

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.

Inteligentní asistenční systémy
• 15% zvýšení produktivity díky 

volitelnému systému 
positionCONTROL - na základě 
předem definované výšky zdvihu 
se zkracuje doba zdvihu a 
současně se paleta zvedá do 
definované výšky.

Bezpečná a ergonomická práce
• 4 různé varianty plošin na stání.
• Plošina s přídavným tlumením a 

možností snadného přizpůsobení 
individuálním požadavkům.

• Možnost nastavení výšky a 
odpružení obslužných prvků.

• Optimální a bezpečná rychlost 
jízdy v zatáčce díky systému 
curveCONTROL.

• Různé praktické úložné prostory.
• Standardně integrované reflektory 

pro vyšší bezpečnost.
• Ve špatně osvětlených prostorech 

je dosaženo lepší viditelnosti 
volitelným využitím světla 
k dennímu svícení DayLED.

• Ochrana řidiče: volitelná aktivní 
ochrana chodidel ke snížení 
rychlosti pojezdu vozíku.

Možnosti individuálního přizpůsobení
• Od vozíku ke standardnímu použití 

až po maximálně výkonného 
pomocníka.

• Individuální volba různých variant 
plošiny ke stání.

• Optimální výkonnost manipulace 
díky upraveným rychlostem – 6, 9, 
12,5, 14 km/h.

• Nosnosti od 2 do 3,0 t.
• Mechanické a elektrické řízení dle 

konkrétních požadavků použití.

Další volitelné vybavení
• Rozsáhlé příslušenství umožňuje 

individuální přizpůsobení vozíku 
vašemu konkrétnímu použití.

• Robustní, univerzálně použitelné 
volitelné madlo např. pro 
komponenty bezdrátového 
přenosu dat.

• silentDRIVE pro ještě nižší hlučnost 
přepravy zboží.

• Zvenčí umístěná komfortní nabíjecí 
zdířka (volitelné vybavení).

• 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

ERE 120 6km/h 2000 kg 6 km/h 2299 mm 0,04 m/s

ERE 120 2000 kg 9 km/h 2299 mm 0,04 m/s

ERE 125 2500 kg 9 km/h 2299 mm 0,07 m/s

ERE 225 2500 kg 12,5 km/h 2299 mm 0,07 m/s

ERE 225 
drivePLUS

2500 kg 14 km/h 2299 mm 0,07 m/s

ERE 230 3000 kg 12,5 km/h 2372 mm 0,07 m/s

ERE 230 
drivePLUS

3000 kg 14 km/h 2372 mm 0,07 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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