
Elektrický ručně vedený 
vysokozdvižný vozík se zdvihem 
ramen kol
EJC 112z
Výška zdvihu: 2500-4700 mm / Nosnost: 1200 kg



Kompaktní vysokozdvižný vozík
s přídavným zdvihem.
K flexibilnímu použití v nejužším prostoru.

Obratné a flexibilní vysokozdvižné vozíky EJC 112z mají mimořádně všestranné použití. S přídavným zdvihem ramen kol mají 
tyto vozíky vyšší světlou výšku, takže rychle a bez problémů zvládnou i větší nerovnosti povrchu, prahy a rampy. Volitelně 
můžete zdvih ramen kol používat také k přepravě dvou palet nad sebou současně. Ramena kol a zdvih zdvihacího zařízení 
přitom pracují nezávisle na sobě. I v zúženém prostoru zůstávají vozíky EJC 112z díky kompaktnímu provedení stále obratné. 
Proporční hydraulika přitom zajistí snadné, přesné a pohodlné stohování a rozebírání stohů. Tím šetříte náklad i vozík a 
vlastní infrastrukturu skladu. Silná třífázová technologie je napájena bateriemi s dlouhou životností, které můžete rychle a 
snadno nabít pomocí integrované nabíječky. K ještě flexibilnějšímu využití jsou modely EJC 112z dostupné také s naší 
lithium-iontovou technologií.

 

 

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

Přehled výhod

• Všestranné využití díky přídavnému zdvihu ramen kol

• Obratný a kompaktní díky malé šířce pracovní uličky

• Proporcionální hydraulika k přesnému zvedání a spouštění

• Přehled všech parametrů na 2palcovém displeji

• Integrovaná nabíječka ke snadnému nabíjení baterie

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 vysokozdvižný 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.

Volitelná přeprava dvou palet 
současně ve dvou úrovních nad 
sebou zajistí ještě efektivnější 
překládku zboží. Díky vysoké 
kapacitě baterií i pro mimořádně 
dlouhé směny.

Obratnost a bezpečnost v zúženém 
prostoru díky kompaktnímu designu 
a proporční hydraulice, se kterou 
můžete stohovat materiál 
mimořádně šetrně.

Máte vždy vše po ruce díky praktickým 
odkládacím přihrádkám a dostatečně 
dimenzovanému úložnému prostoru 
pro potřebné pomůcky.

Všestranné využití díky zdvihu 
ramen kol
• Zdvih ramen kol, který je nezávislý 

na zdvihu zdvihacího zařízení, 
umožňuje dosažení větší světlé 
výšky a vyšší flexibility využití.

• Ramena kol a bateriový prostor 
lze zvednout do výšky 122 mm.

• Snadné překonávání terénních 
nerovností, ramp, plechových 
přejezdů, prahů či nakládacích 
můstků.

• Efektivní přeprava zboží.
• Nosnost zdvihu ramen: 2,0 t.
• Uložení 2 palet nad sebe 

(volitelné vybavení) (zdvih sloupu 
max. 600 kg / celková zátěž max. 
2 000 kg).

Dlouhá doba používání
• Dlouhá výdrž s kapacitami baterie 

až 200 Ah.
• Integrovaná nabíječka (volitelné 

vybavení) ke snadnému nabíjení v 
každé zásuvce 230 V (lze dodat 
včetně funkce rychlého nabíjení 
pro nabíjení v rámci jedné 
směny).

Lithium iontová technologie
• 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.

Všechny informace jsou kdykoli 
k dispozici
• 2palcový displej (volitelně) je 

centrální indikační a ovládací 
prvek.

• Stav nabití baterie, počet 
provozních hodin a chybové 
kódy.

• Výběr ze tří programů pojezdu.
• Aktivace vozíku pomocí systému 

EasyAccess prostřednictvím 
tlačítek Softkey, kódu PIN nebo 
karty s transpondérem.

Obratný a kompaktní
• Kompaktní rozměry a malá šířka 

pracovní uličky k využití v úzkém 
prostoru.

• Bezpečná práce i při svisle 
postavené oji a stisknutém 
tlačítku pomalého pojezdu.

Bezpečné zakládání a vyskladnění
• Přesné a citlivé zvedání nákladu 

díky hydraulickému motoru se 
sníženou hlučností řízenému 
v závislosti na otáčkách.

• Citlivé dosednutí nákladu díky 
proporcionální hydraulice.

• Automatické snížení rychlosti 
pojezdu od výšky zdvihu 
cca 1,8 m.

• Kompaktní obrys vozíku se 
zaoblenými hranami.

• Čtyřkolová koncepce pro 
maximální stabilitu.

• Bezpečný odstup obsluhy od 
vozíku a snadné ovládání vozíku 
díky dlouhé bezpečnostní oji.

Konstrukce umožňující snadný servis
• Snížení opotřebení vidlí (volitelně) 

díky pomalé jízdě se spuštěnými 
vidlemi.

• Servisní otvory v předním krytu.
• Při výměně kola stačí jen mírné 

nadzdvižení vozíku, které je možné 
díky opěrnému kolu s bajonetovým 
mechanismem.

Praktické odkládací plochy
• Řada odkládacích prostor pro 

pomůcky, které potřebujete mít po 
ruce.

• Přihrádka na dokumenty v předním 
krytu.

• Odkládací plochy na přístrojové 
desce.

• Připínací svorka na papíry na víku 
baterie.

Další volitelná vybavení
• Ochranná mříž nákladu.
• Integrovaná nabíječka.
• Chladírenské provedení.



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

EJC 112z 1200 kg 6 km/h 2267 mm 0,29 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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