
Elektrický ručně vedený 
vysokozdvižný vozík se zdvihem 
ramen kol
EJD 120/222
Výška zdvihu: 1500-2905 mm / Nosnost: 2000-2200 kg



Multitalent
k přepravě dvou palet nad sebou.
Mimořádná variabilita výšek zdvihu pro různé typy použití.

Všestranné a kompaktní elektrické vysokozdvižné vozíky EJD se optimálně hodí k přepravě dvou palet nad sebou na 
rampách a nerovném povrchu a k zakládání a vykládání ve výšce až 2905 mm. Tyto vysoce efektivní vozíky přitom přesvědčí 
svým stabilním jízdním chováním při maximální obratnosti, a to i v prostorově limitovaných podmínkách skladu.

Díky možnosti naložení současně dvou palet nad sebou pracují vozíky EJD dvojnásobně rychle než běžné vozíky stejné třídy. 
Maximální bezpečnost při práci zajišťují inteligentní asistenční systémy, dlouhá bezpečnostní oj se čtyřstupňovou ochranou 
nohou, světla a v neposlední řadě i optimální výhled na konce vidlí.

Moderní třífázový motor oslní svým přesvědčivým výkonem, vysokou účinností a vynikající energetickou efektivitou. Komfort 
při práci je zásluhou tří flexibilně volitelných programů pojezdu a standardní citlivé proporcionální hydrauliky pro 
kontrolovaný zdvih a spouštění.

 

 

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

Přehled výhod

• Multifunkční vozík pro přepravu dvou palet nad sebou.

• Flexibilní vykládání a zakládání do výšky až 2905 mm.

• Maximální variabilita výšky zdvihu díky třem typům sloupu.

• Dodává se s lithium-iontovou technologií.

• Celá řada asistenčních systémů pro maximální bezpečnost.

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.

Vysokozdvižný vozík EJD – ať už se 
pro něj rozhodnete pro jeho 
úspornou klasickou třífázovou, nebo 
pokrokovou lithium-iontovou 
technologii – na každý pád získáváte 
spolehlivého pomocníka pro 
hospodárnou práci při nejrůznějších 
typech použití.

Flexibilní přizpůsobení 
proporcionální hydrauliky jsou 
zárukou dosud nevídané přesnosti 
při zakládání a vykládání. Bezpečnost 
je u tohoto kompaktního 
univerzálního vozíku jednoznačnou 
prioritou – při přepravě palet, 
manipulaci na rampě či ve výškách.

Všestranný a přesto přesný: Vyberte si 
přesně takové vybavení vozíku, které 
potřebujete pro konkrétní potřeby 
provozu ve vašem skladu. EJD nabízí 
celou řadu dalších funkcí pro každý typ 
použití.

Inteligentní řídicí jednotka a 
moderní technika pohonu
• Moderní třífázové motory 

pojezdu nabízejí vyšší výkonnost 
při nízkých provozních 
nákladech.

• Program pojezdu ECO pro nízkou 
energetickou spotřebu při 
konstantních rychlostech.

• Pojistka proti sjíždění vozíku ve 
svahu.

• Bezúdržbový motor pojezdu bez 
uhlíkových kartáčů.

Delší doba použití s olověnou baterií
• Vysoká kapacita baterie až 375 Ah 

zaručuje dlouhou dobu provozu 
vozíku.

• Bateriový prostor S s baterií 
150 Ah (EJD 120), M s baterií 
250 Ah nebo L s baterií 375 Ah 
(EJD 222).

• Integrovaný nabíječ (volitelné 
vybavení) pro elektrolytické a 
bezúdržbové baterie pro snadné 
nabíjení z každé zásuvky 230 V.

• Boční výměna baterie 
v bateriovém prostoru M a L 
umožňuje časově nenáročnou a 
ergonomicky optimalizovanou 
výměnu baterie.

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.

• Integrovaný nabíječ (volitelné 
vybavení) pro lithium-iontové 
baterie pro snadné nabíjení 
z každé zásuvky 230 V.

Robustní provedení
• Uzavřená konstrukce rámu.
• Ocelový rám s tloušťkou až 7 mm 

pro vysoký výkon překládky.

Komfortní zakládání a vykládání
• Paletový doraz na rámu vozíku 

k rychlému a přesnému 
polohování dvou palet nad sebou.

• Multifunkční hlava oje pro 
intuitivní řízení všech funkcí 
zdvihu a spouštění.

• Přesný, citlivý zdvih a spouštění 
břemene díky frekvenčně 
řízenému hydraulickému motoru.

• Boční impulzní provoz pro zdvih 
a spouštění vidlí při vychystávání.

Pohodlná a bezpečná práce
• Flexibilní volba tří programů 

pojezdu.
• Lepší viditelnost v nedostatečně 

osvětlených prostorách díky 
využití integrovaného denního 
svícení DayLED (volitelné 
vybavení).

• Bezpečnostní oj s aktivní 
ochranou nohou, nastavitelná ve 
4 stupních.

Všechny informace jsou kdykoli 
k dispozici
• 2palcový druhý displej (volitelné 

vybavení) pro asistenční systémy 
včetně dobré viditelnosti při 
nakládání a vykládání.

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

• Aktivace vozíku (volitelné 
vybavení) pomocí systému 
EasyAccess prostřednictvím 
tlačítek Softkey, kódu PIN nebo 
karty s transpondérem.

Mnohostranné využití díky zdvihu 
podpěrných ramen
• Možnost přepravy současně dvou 

palet nad sebou.
• Přídavný zdvihový mechanismus ke 

zvedání podpěrných ramen 
nezávisle na vidlích.

Flexibilita v režimu ručního vedení
• Možnosti individuálního 

přizpůsobení díky celé řadě 
zdvihových zařízení různých 
konstrukcí (EF = jednoduché 
zdvihové zařízení, ZT = dvojité 
teleskopické zdvihové zařízení, DT 
= trojité teleskopické zdvihové 
zařízení).

• Řízení vozíku pro pohodlné a 
bezpečné manévrování 
ergonomicky optimální rychlostí 
5,6 km/h.

• V programu pojezdu 3 je možné i 
individuální zvýšení rychlosti na 
6 km/h.

• Reflektory pro optimální osvětlení.

Doplňková vybavení
• Verze pro chladírenský provoz.
• Ochranná mříž ve dvou výškách.
• Nosič na volitelné vybavení na víku 

baterie.
• Robustní, univerzálně nastavitelná 

konzole k upevnění volitelného 
vybavení.

• Reflektory pro osvětlení nákladního 
prostoru nákladních automobilů.

• Držák fólie v rolích.
• Podložka na psaní A4.
• Magnetická odkládací přihrádka.



Přehled modelů
Vhodný model pro vaše použití:

Název Nosnost/náklad Výška zdvihu 
(max.)

Rychlost pojezdu 
bez nákladu

Šířka pracovní 
uličky (palety 
800x1200 
uložené podélně)

Rychlost zdvihu 
bez nákladu

EJD 120 2000 kg 1660 mm 6 km/h 2343 mm 0,25 m/s

EJD 222 2200 kg 2905 mm 6 km/h 2447 mm 0,25 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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