
Elektrický vozík s ojí a spolujízdou
ERE 225i
Výška zdvihu: 122 mm / Nosnost: 2500 kg



Kompaktní výkonný vozík
pro maximální výkon překládky.
Kompaktní, prostorný a působivě bezpečný.

Výkonný elektrický nízkozdvižný vozík ERE 2i je nejkratším vozíkem ve své třídě a přesvědčí vás jak při nakládce a vykládce 
nákladních automobilů, tak i ve velmi úzkých skladových prostorách. Díky svému kompaktnímu designu a robustní 
konstrukci je ideální volbou pro náročné provozy v překládkovém skladu.

Výkonný hnací motor s dynamickým zrychlením a agilními jízdními vlastnostmi zajišťuje maximální efektivitu, zatímco 
kompaktní konstrukce ERE 225i umožňuje intuitivní jízdu s optimálním výhledem na zboží. Volitelné varianty platformy a 
variabilní kapacity baterií nabízejí maximální flexibilitu pro potřeby každého zákazníka.

Maximální bezpečnost a pohodlí při práci zajišťuje stabilní šasi s vysokou boční ochranou a prostorná plošina řidiče. Díky 
dalším sofistikovaným funkcím, jako je detekce nákladního vozidla s automatickým snížením rychlosti a osvětlením 
nákladního prostoru vozidla, je práce bezpečnější a efektivnější v každé situaci.

 

 

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

Přehled výhod

• Ve své třídě nejkratší elektrický nízkozdvižný vozík pro flexibilní použití.

• Dvě varianty plošiny řidiče vhodné pro jakékoli uspořádání skladu.

• Vysoký stupeň ochrany řidiče díky odolnému ocelovému rámu a ochranným 
prvkům ze tří stran.

• Volitelná detekce nákladního vozidla s automatickou funkcí snížení rychlosti a 
osvětlením nákladního prostoru vozidla.

• Efektivní koncepce pohonu pro perfektní výkon.

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
Vynikající výkon s těmi 
nejefektivnějšími vozíky.

Nejlepší předpoklady pro 
bezpečnou práci.

Vozík, který je stejně 
individuální jako vaše 
podnikání.

Manévrování na úzkém prostoru, 
pojezd po rampách nebo rychlá jízda 
do zatáček - využijte nové volné 
prostory ve vašem skladu. Kompaktní 
rozměry a stabilní šasi s maximální 
trakcí zajišťují vysoký jízdní výkon i 
mimořádně dobrou jízdu na rampě.

ERE 225i poskytuje v každé situaci 
maximální ochranu osob i zboží: 
Pevné boční stěny pro ochranu 
obsluhy, komfortní plošina řidiče a 
chytré bezpečnostní doplňky 
minimalizují nebezpečí ve skladu.

S lehkostí ovladatelný a individuálně 
konfigurovatelný: S všestranným 
elektrickým nízkozdvižným vozíkem 
ERE 225i již nemusíte na poli flexibility 
dělat žádné kompromisy. Přizpůsobí se 
každé obsluze a účelu použití. 
 

Pokroková technologie pohonu
• Silný hnací motor s nejvyšší 

rychlostí 14 km/h
• Program pojezdu ECO pro 

maximální energetickou efektivitu 
(volitelně)

• Možnost individuálního 
přizpůsobení kapacity baterie 
mezi 130 a 260 Ah pro různé 
požadavky náročnosti.

• Podvozek s hydraulikou pro 
maximální trakci a stabilitu 
v náročných podmínkách.

Kompaktní konstrukce
• O 300 mm kratší, kompaktní 

konstrukce vozíku.
• Vysoká flexibilita ve skladu díky 

malým rozměrům přední 
nástavby.

• Precizní manévrování ve velmi 
omezeném prostoru.

Rychlý a bezpečný pojezd po 
rampách
• Na břemeni závislý 5kolový 

podvozek do náročných 
podmínek

• Plný brzdný výkon bez prokluzů a 
to i na příkrých nebo mokrých 
rampách

• Automatické přizpůsobení 
rychlosti v závislosti na břemenu

Uživatelsky příjemný koncept 
obsluhy
• Výškově nastavitelný smartPILOT 

pro komfortní a přesnou 
manipulaci

• Jednoduchá a intuitivní obsluha 
jednou rukou s automatickým 
nastavením středové polohy

Maximální bezpečnost při každé 
jízdě
• Robustní ocelová šasi chrání 

obsluhu ze tří stran
• Minimalizované riziko úrazů díky 

prostorné a stabilní plošině řidiče
• Vysoká boční ochrana pro 

bezpečný pojezd a komfortní 
stání

Predikativní asistenční systémy
• Detekce nákladního vozidla pro 

automatické snížení rychlosti 
v prostoru vozidla a jeho 
osvětlení a pro minimalizaci 
nárazů.

• Volitelný snímač ochrany nohou 
pro optimální ochranu obsluhy.

• Rychlejší nakládka a vykládka díky 
lepší viditelnosti palet.

• Floor-Spot jako volitelné 
bezpečnostní řešení pro 
spolehlivé zamezení kolizím díky 
včasnému rozpoznání překážek.

Flexibilní plošina řidiče a variabilní 
délka vidlí
• Možnost volby mezi dvěma 

variantami plošiny řidiče v závislosti 
na pracovní situaci.

• Volitelná tlumená plošina řidiče s 
individuálně nastavitelným plným 
pružením podle hmotnosti obsluhy 
pro prvotřídní jízdní komfort.

• Snížení otřesů a nárazů pro 
příjemnou a ergonomickou práci.

• Dostupnost rozdílných délek vidlí 
pro různé manipulační prostředky.

Doplňková vybavení
• Chladírenské provedení
• Konzole k upevnění volitelného 

vybavení pro nástavbové prvky
• Integrovaný nabíječ
• USB rozhraní



Přehled modelů
Vhodný model pro vaše použití:

NázevNosnost/ 
náklad

Tragfähigkeit 
pro 
Behälter

Jmenovitá 
tažná 
síla

Výška 
zdvihu 
(max.)

Rychlost 
pojezdu 
bez 
nákladu

Šířka 
pracovní 
uličky 
(palety 
800x1200 
uložené 
podélně)

Rychlost 
zdvihu 
bez 
nákladu

ServisVýška 
stožáru 
(max.)

Rychlost 
jízdy

Fahrbeschleunigung 
(max.)

Rychlost 
zdvihu

Zvedání 
akcelerace

Celková 
výška

Druhy 
přepravovaného 
zboží

Nominální 
šířka

Rozměry 
přepravovaného 
zboží

Fördergeschwindigkeit 
(max.)

Beschleunigung 
(max.)

Logistická funkce
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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.  


	Elektrický vozík s ojí a spolujízdou
	ERE 225i
	Výška zdvihu: 122 mm / Nosnost: 2500 kg


	Kompaktní výkonný vozík
	pro maximální výkon překládky.
	Kompaktní, prostorný a působivě bezpečný.
	Přehled výhod
	Bez starostí. Bez kompromisů.
	100% spokojenost. Zaručeně.



	Váš nízkozdvižný vozík Jungheinrich
	pro maximální užitek zákazníka.

	Přehled modelů
	Vhodný model pro vaše použití:


