
Elektrisk, styrestangsstyret stabler 
med initialløft
EJD 120/222
Løftehøjde: 1500-2905 mm / Lasteevne: 2000-2200 kg



Multitalentet
til transport med dobbelt stabling.
Meget alsidig med stort udvalg af masthøjder.

Den alsidige og kompakte, højtløftende elpalleløfter EJD er perfekt til transport af paller i dobbeltstabling på ramper og 
ujævne gulve samt ind- og udstabling i højder på op til 2.905 mm. I den forbindelse overbeviser den effektive stabler med 
stabile køreegenskaber og maksimal manøvredygtighed, også hvor pladsen er trang.

Da der kan tages to paller op på samme tid, arbejder EJD dobbelt så hurtigt som traditionelle stablere. Der opnås maksimal 
arbejdssikkerhed med intelligente assistentsystemer, en lang sikkerhedsstyrestang med fodbeskyttelse i 4 trin, reflektorer 
samt optimalt udsyn til gaffelspidserne.

Den moderne vekselstrømsmotor udmærker sig med imponerende ydelse, en høj virkningsgrad samt den bedste 
energieffektivitet. Komfortabelt arbejde gøres muligt med 3 køreprogrammer at vælge imellem og en følsom 
proportionalhydraulik som standard til kontrolleret løft og sænkning.

 

 

*I forbindelse med vores garanti bestemmelser – se på hjemmesiden for yderligere detaljer.

Alle fordele ved første øjekast

• Multifunktionel truck med dobbeltstabling.

• Fleksibel ind- og udstabling i en højde på op til 2.905 mm.

• Meget stor variation af løftehøjder med tre masttyper.

• Kan fås med litium-ion-teknologi.

• Alsidige assistentsystemer giver optimal sikkerhed.

Ingen bekymringer. Ingen kompromisser

Med jungheinrich’s Li-ion Guarantee Plus, giver vi dig en lang 
tids ydelses garanti på 8 år, på vores high-quality Li-ion 
batterier, hvorfor du kan koncentrere dig om dine opgaver, 
uden bekymringer.

100 % tilfredshed. Garanteret.

Vi er sikre på, at vores litium-ion-teknologi vil overbevise dig. 
Derfor garanterer vi dig, at du inden for 6 måneder efter 
leveringen hurtigt og let kan skifte tilbage til den teknologi, du 
anvendte tidligere, uden at du behøver at angive, hvorfor du 
ønsker det.



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.

Uanset om du vælger 
energibesparende 
vekselstrømsteknik eller avanceret 
litium-ion-teknologi, har du med 
EJD’en en truck, der giver rentabelt 
arbejde i mange indsatsområder.

Med fleksibel tilpasning af 
proportionalhydraulikken bliver 
truckarbejdet så præcist som aldrig 
før. Uanset om det drejer sig om 
palletransport, indsats på en rampe 
eller i højden, har sikkerhed første 
prioritet på denne alsidige maskine.

Så alsidig og dog så præcis: Vælg 
præcist det truckudstyr, du har brug 
for på dit lager. EJD’en giver mange 
ekstra funktioner til ethvert behov.

Intelligent styring og avanceret 
fremdriftsteknik
• Moderne køremotor i 

vekselstrømsteknik giver høj 
ydelse og lave 
driftsomkostninger.

• ECO-køretilstand giver lavt 
energiforbrug og konstant 
kørehastighed.

• Ingen tilbagerulning på stigninger.
• Ingen kulbørster, da køremotoren 

er vedligeholdelsesfri.

Lange indsatstider med 
blysyrebatteri
• Høje batterikapaciteter på op til 

375 Ah sikrer lange indsatstider.
• Batterirum S med 150 Ah (EJD 

120), M med 250 Ah eller L med 
375 Ah (EJD 222).

• Integreret lader til åbne 
rørpladebatterier og 
vedligeholdelsesfrie batterier som 
tilvalg giver enkel opladning i 
enhver 230 V-stikdåse.

• Batteriudtag i siden i batterirum M 
og L giver tidsbesparende og 
ergonomisk batteriskift.

Kan fås med litium-ion-teknologi
• Høj tilgængelighed takket være 

ekstremt korte ladetider.
• Intet behov for batteriskift.
• Lavere udgifter som følge af 

længere levetid og minimal 
vedligeholdelse i forhold til 
blysyrebatterier.

• Intet behov for laderum og 
ventilation, da der ikke sker 
nogen gasdannelse.

• Integreret lader til litium-ion- 
batterier som tilvalg giver enkel 
opladning i enhver 230 V- 
stikdåse.

Robust version
• Lukket chassiskontur.
• Op til syv mm tyk stålramme til 

indsatser med mange 
omlæsninger.

Komfortabel ind- og udstabling
• Palleendestop på chassiset giver 

hurtig og præcis positionering af 
to paller over hinanden.

• Multifunktionelt 
styrestangshåndtag giver intuitiv 
styring af alle løfte- og 
sænkefunktioner.

• Lasten løftes og sænkes præcist 
og skånsomt med 
omdrejningsreguleret 
hydraulikmotor.

• Tastebetjening i siden til løft og 
sænkning af gaflerne ved 
plukning.

Komfortabelt og sikkert arbejde
• Fleksibelt valg mellem 3 

køreprogrammer.
• Bedre synlighed i dårligt belyste 

områder takket være integrerede 
lygter som tilvalg.

• Sikkerhedsstyrestang med 4 trin 
giver aktiv fodbeskyttelse.

Altid velinformeret
• Ekstra 2-tommers display som 

tilvalg til assistentsystemer inkl. 
udsyn ved stabling.

• Batteriladetilstand, driftstimetal 
og hændelsesmeddelelser.

• Aktivering af trucken med 
EasyAccess med funktionsknap, 
pinkode eller transponderkort 
(tilvalg).

Alsidig med hjularmsløft
• Dobbeltstabling af to paller 

samtidigt.
• Ekstra løftemekanisme til løft af 

hjularmene uafhængigt af gaflerne.

Fleksibilitet med gående fører
• Individualisering med et stort 

udvalg af master i forskellige 
konstruktioner (EF = enkel mast, ZT 
= dobbelt teleskopmast, DT = 
tredobbelt teleskopmast).

• Når trucken køres i den 
ergonomiske hastighed på 5,6 km/ 
t, opnås der komfortabel og sikker 
manøvrering.

• I køreprogram 3 er det muligt at 
tilpasse hastigheden individuelt til 
en tophastighed på 6 km/t.

• Lygter giver optimal belysning.

Ekstraudstyr
• Kølehusversion.
• Lastgitter i to højder.
• Holder til ekstraudstyr på 

batteriafdækningen.
• Robust tilvalgsbøjle, der kan 

anvendes overalt.
• Lygter til oplysning af lastbiler.
• Folierulleholder.
• A4-skriveunderlag.
• Magnetisk opbevaringsrum.



Model Oversigt
Den rigtige model til dine applikationer:

Navn Kapacitet / be
lastning

Løftehøjde 
(maks.)

Kørehastighed 
uden last

Arbejdsbredde 
(pall 800x1200 
langsgående)

Løftehastighed 
uden last

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 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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