
Elektrisk stabler med styrestang
EJC M10 ZT / M13 ZT
Løftehøjde: 2300-3300 mm / Lasteevne: 1000-1300 kg



Den rentable startmodel
med duplexmast.
Til enkle indsatser på lagre med lidt plads.

De manøvredygtige og effektive, højtløftende elpalleløftere EJC M10 ZT/M13 ZT egner sig perfekt til den enkle transport 
internt i virksomheden. Den kompakte konstruktion og den dobbelte teleskopmast er sikre hjælpere ved lejlighedsvis 
plukning eller indstabling af let gods på lagre med lidt plads.Med den vedligeholdelsesfrie og effektive vekselstrømsteknologi 
reducerer du driftsomkostningerne og skaber de bedste forudsætninger for en hurtig og omkostningseffektiv 
vareomlæsning. Økonomisk batteristyring og den intelligente frakoblingsautomatik skåner batteriet, og takket være den 
integrerede lader kan trucken oplades i enhver 230 V-stikdåse. I den forbindelse har sikkerheden selvfølgelig højeste 
prioritet. Den lave frihøjde reducerer betydeligt risikoen for fodskader. Endvidere bidrager det helt lukkede kabinet og det 
perfekte udsyn gennem duplexmasten til en mere sikker hverdag på lageret.

Alle fordele ved første øjekast

• Kraftig og økonomisk vekselstrømskøremotor

• Intelligent, automatisk frakobling efter 30 min. uden aktivitet

• Ergonomisk styrestang, der kan betjenes med begge hænder

• Fås med fire mastvarianter (2.300 til 3.300 mm)



Din højtløftende palleløfter fra 
Jungheinrich
giver maksimale fordele.

Effektivitet Sikkerhed Individualitet
Maksimal ydelse med de 
mest effektive trucks.

De bedste forudsætninger 
for sikkert arbejde.

En truck, der er lige så 
individuel som din 
virksomhed.

Takket være innovativ, 
vedligeholdelsesfri 
vekselstrømsteknik og optimeret 
batteristyring er disse trucks 
særdeles energieffektive.

Foruden talrige sikkerhedsfunktioner 
øger et optimeret udsyn til 
gaffelspidserne og den centrale 
placering af alle vigtige 
kontrolelementer sikkerheden på dit 
lager.

Med fleksible løftehøjder og 
ergonomiske betjeningselementer 
tilpasser denne truck sig uden 
problemer til mange forskellige 
indsatsscenarier og brugere.

Innovativ fremdriftsteknik og styring
• Større ydeevne og reduktion af 

driftsomkostningerne takket være 
perfekt tilpasning af 
komponenterne til den styring, 
som Jungheinrich selv har 
udviklet.

• Høj virkningsgrad med fantastisk 
energiudnyttelse.

• Hurtige retningsskift.
• Vedligeholdelsesfri køremotor.

Energieffektiv indsats
• Skåner batteri og komponenter 

og øger virkningsgraden med 
økonomisk energistyring.

• Automatisk frakobling efter 30 
minutter uden anvendelse med 
den intelligente 
frakoblingsautomatik.

• Energigenvinding med 
generatorisk bremse ved 
aftagende kørehastighed.

Sikker betjening
• Færre skader for brugeren og 

øget sikkerhed takket være 
forskellige sikkerhedsfunktioner.

• Lav frihøjde til gulvet på kun 30 
mm reducerer i høj grad for 
skader i fodområdet.

• Ekstra beskyttelse med det 
fuldstændigt afdækkede kabinet 
og det optimerede udsyn 
igennem masten.

• Sikkert arbejde selv ved trange 
pladsforhold takket være 
lodretstillet styrestang og 
aktiveret sneglefartskontakt.

Kompakt design og ideelt udsyn
• Optimalt udsyn til gaffelspidserne 

i alle højder med lav chassishøjde 
og optimeret udsyn igennem 
masten.

• Central placering af alle vigtige 
kontrolinstrumenter som 
batteriladeindikator, 
driftstimetæller, nødafbryder og 
nøgle.

• Masser af opbevaringsplads trods 
slankt design.

Ergonomisk arbejde
• Optimal tilpasning af trucken til 

brugerens ergonomiske behov.
• Reduceret kraftanvendelse under 

styring med lavt monteret 
styrestang.

• Styrestangshåndtag med betjening i 
begge sider giver betjeningsvenlig 
og skånsom håndtering på højeste 
niveau.

• Papirklemme (EJC M13 ZT)

Ekstraudstyr
• Kan fås i løftehøjderne 2.300 mm, 

2.500 mm, 2.900 mm og 3.300 
mm.



Model Oversigt
Den rigtige model til dine applikationer:

Navn Kapacitet / belastning Kørehastighed uden 
last

Arbejdsbredde (pall 
800x1200 langsgåen
de)

Løftehastighed uden 
last

EJC M13 ZT 
2300

1300 kg 5 km/h 2297 mm 0,22 m/s

EJC M13 ZT 
2500

1300 kg 5 km/h 2297 mm 0,22 m/s

EJC M13 ZT 
2900

1300 kg 5 km/h 2297 mm 0,22 m/s

EJC M13 ZT 
3300

1300 kg 5 km/h 2297 mm 0,22 m/s

Jungheinrich Danmark A/S
Øst: Mårkærvej 3, 2630 Taastrup
Vest: Vrøndingvej 5, 8700 Horsens
Telefon 7027 6040
Telefax 7027 6041

kontakt@jungheinrich.dk  
www.jungheinrich.dk

 

 

Vores fabrikker i Norderstedt, Moosburg 
og Landsberg er certificeret.  

Jungheinrich truck opfylder de 
europæiske sikkerhedskrav.  
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