
Elektrický ručně vedený nízkozdvižný 
vozík
EJE M13 / M15
Výška zdvihu: 120 mm / Nosnost: 1300-1500 kg



Kompaktní základní model
k jednoduchému použití.
Snadná manipulace s těžkými břemeny.

Extrémně hospodárné a kompaktní elektrické nízkozdvižné vozíky EJE M13 / M15 jsou ideálním pomocníkem pro 
vnitropodnikovou přepravu materiálu v malých a středních firmách. Svým kompaktním designem dokážou přemisťovat 
palety a materiál rychle a cenově výhodně na nejužším prostoru.

K minimalizaci spotřeby energie jsou vozíky řady M vybaveny výkonnou třífázovou AC technologií a bezúdržbovými Li-on 
bateriemi nebo bateriemi AGM. Vestavěný nabíječ umožňuje pohodlné a rychlé nabíjení z libovolné zásuvky 230 V.

Ergonomická hlavice oje, nízká světlá výška se speciálními zaváděcími válečky pro snadnou nakládku palet a dvě odpružená 
opěrná kola navíc zajistí mimořádnou míru stability a bezpečnosti.

Volitelná funkce vážení je použitelná všude tam, kde je nutné zboží přepravovat i vážit. Tím zvládnete dva pracovní kroky 
snadno a rychle použitím jediného zařízení.

Přehled výhod

• Kompaktní rozměry umožňují dosažení extrémní obratnosti

• Výkonný, bezúdržbový třífázový motor

• Opěrná kola pro vynikající stabilitu za jízdy a při průjezdu zatáčkami

• Bezúdržbová Li-on baterie nebo baterie AGM s vestavěným nabíječem

• Válečky na koncích vidlí ke snadnému naložení palety



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.

Mimořádně vysoká účinnost a 
minimální náklady na energii jsou 
dosaženy využitím takových 
charakteristik výbavy, jako je 
inteligentní automatické vypnutí a 
rekuperace energie generátorovým 
brzděním.

Minimální světlá výška a kompletně 
zakryté provedení nabízí vysokou 
míru bezpečnosti během přepravy 
nákladu. Dodatečná opěrná kolečka 
zvyšují stabilitu.

Kompaktní design, intuitivní 
uspořádání kontrolních prvků a 
volitelné vážicí zařízení udělají z tohoto 
elektrického vozíku ideální posilu 
k flexibilnímu využití v úzkých 
prostorách.

Energeticky efektivní použití
• Ušetřená energie baterie a 

komponent a zvýšená účinnost 
díky hospodárné správě spotřeby 
energie.

• Automatické vypnutí využitím 
inteligentního automatického 
systému vypínání po 30 minutách 
nečinnosti.

• Rekuperace energie díky 
generátorové brzdě při snižování 
rychlosti.

Inovativní technika pohonu a řídicí 
elektroniky
• Motory s třífázovou technologií 

pro vyšší výkonnost při 
současném snížení provozních 
nákladů díky perfektnímu 
přizpůsobení řídicí technice.

• Vysoká účinnost a vynikající 
energetická hospodárnost.

• Rychlá změna směru pojezdu.
• Bezúdržbový pojezdový motor.

Optimální stabilita
• 2 boční odpružená opěrná 

kolečka, instalovaná vedle 
hnacího kola, zvyšují stabilitu 
vozíku a snižují riziko poškození 
během přepravy.

• Ke snadnému uchopení palet 
disponuje vozík válečky na 
koncích vidlí.

Bezpečná obsluha
• Snížená míra nebezpečí úrazu 

obsluhy díky světlé výšce 
pouhých 35 mm v prostoru 
chodidel.

• Kompletní zakrytí především 
v prostoru válce zdvihu.

Kompaktní konstrukce
• Extrémní obratnost díky krátké 

přední nástavbě a celkově nízké 
výšce k využití v nejužším prostoru.

• Centrální umístění všech důležitých 
kontrolních prvků jako je ukazatel 
stavu vybití baterie, počítadlo 
provozních hodin, hlavní vypínač a 
klíč.

• Velký úložný prostor i při štíhlé 
konstrukci.

Ergonomicky příjemná práce
• Optimální přizpůsobení vozíků 

ergonomickým požadavkům 
obsluhy.

• Menší vynaložení fyzické síly při 
řízení díky nízko uložené oji.

• Oboustranně ovladatelná hlavice 
oje pro nenamáhavé a vysoce 
komfortní ovládání vozíku.

Volitelně dodávané vážicí zařízení
• Přeprava a vážení zboží v jednom.
• Čtyři vážní buňky zajišťují optimální 

výsledky vážení při maximální 
odchylce 1 % v celém rozsahu 
vážení.



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

EJE M15 
670x1000

1500 kg 5 km/h 1693 mm 0,06 m/s

EJE M15 
670x1150

1500 kg 5 km/h 1843 mm 0,06 m/s

EJE M13 
540x1150 Li-Ion

1300 kg 5 km/h 1843 mm 0,06 m/s

EJE M13 550 x 
1 150 s vážným 
zařízením / Li- 
Ion

1300 kg 5 km/h 1863 mm 0,06 m/s

EJE M13 
670x1150 Li-Ion

1300 kg 5 km/h 1843 mm 0,06 m/s

EJE M15 
540x1000 Li-Ion

1500 kg 5 km/h 1693 mm 0,06 m/s

EJE M15 
540x1150 Li-Ion

1500 kg 5 km/h 1843 mm 0,06 m/s

EJE M15 550 x 
1 150 s vážným 
zařízením / Li- 
Ion

1500 kg 5 km/h 1863 mm 0,06 m/s

EJE M15 
670x1000 Li-Ion

1500 kg 5 km/h 1693 mm 0,06 m/s

EJE M15 
670x1150 Li-Ion

1500 kg 5 km/h 1843 mm 0,06 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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