
Elektrisk ledstaplare
EJC M10 ZT / M13 ZT
Lyfthöjd: 2300-3300 mm / Lastkapacitet: 1000-1300 kg



Den kostnadseffektiva 
nykomlingen
med duplexstativ.
För lätta applikationer i trånga lagermiljöer.

De smidiga och effektiva ledstaplarna EJC M10 ZT/M13 ZT är idealiska för intern varutransport. Den kompakta 
konstruktionen och duplexteleskopstativet gör dem till säkra hjälpredor vid tillfällig plockning eller stapling av lätt gods i 
trånga lagerutrymmen.Med den underhållsfria och kraftfulla växelströmstekniken sänks driftkostnaderna och du får en snabb 
och kostnadseffektiv godshantering. Kostnadseffektiv batterihantering och intelligent automatisk avstängning skonar 
batteriet och tack vare den inbyggda laddaren kan trucken laddas i vanliga vägguttag. Säkerheten är fortfarande av största 
betydelse. Den låga markfrigången sänker risken för fotskador avsevärt. Även det helt stängda höljet och den optimala sikten 
genom duplexstativet bidrar till hög säkerhet på lagret.

Fördelar

• Kraftfull, ekonomisk drivmotor med trefas växelströmsteknik

• Intelligent automatisk avstängning efter 30 minuter utan användning

• Ergonomisk styrarm som kan manövreras med båda händerna

• Tillgänglig i 4 stativhöjder (2 300 till 3 300 mm)



Din staplare från Jungheinrich
ger maximal nytta på lagret.

Effektivitet Säkerhet Individuell 
anpassning

Maximal kapacitet med de 
effektivaste truckarna.

Bästa förutsättningarna för 
säkert arbete.

En truck lika individuell som 
ditt företag.

Tack vare innovativ och underhållsfri 
växelströmsteknik samt optimerad 
batterihantering är dessa truckar 
särskilt energisnåla.

Den optimerade sikten på 
gaffelspetsarna och den centrala 
placeringen av alla viktiga kontroller 
ökar säkerheten på lagret, förutom 
många olika säkerhetsfunktioner.

Med flexibla lyfthöjder och 
ergonomiska styrreglage anpassas 
denna truck enkelt till många olika 
situationer och truckförare.

Innovativ drivteknik och styrning
• Mer prestanda samtidigt som 

driftkostnaderna sänks tack vare 
att komponenterna passar perfekt 
med den utvecklade 
Jungheinrich-styrenheten.

• Hög verkningsgrad med bästa 
energihushållning.

• Snabbt körriktningsbyte.
• Underhållsfri drivmotor.

Energisnål drift
• Det ekonomiska 

energistyrsystemet skonar batteri 
och komponenter samt ökar 
verkningsgraden.

• Automatisk avstängning: om 
trucken inte har använts på 30 
minuter stängs den av.

• Energiåtervinning genom 
regenerativ bromsning när 
körhastigheten sänks.

Säker användning
• Mindre skaderisk för truckföraren 

och ökad säkerhet genom många 
säkerhetsfunktioner.

• Den låga markfrigången på 
endast 30 mm minskar avsevärt 
risken för skador på fötterna.

• Extra skydd genom det 
heltäckande höljet och den 
optimerade sikten genom 
lyftstativet.

• Säkert arbete även i trånga 
utrymmen med uppfälld styrarm 
och intryckt krypkörningsreglage.

Kompakt design och perfekt sikt
• Maximal sikt över gaffelspetsarna 

oavsett höjd tack vare låg 
chassihöjd och optimerad sikt 
genom stativet.

• Central placering av alla viktiga 
instrument som 
batteriladdningsindikator, 
drifttimmeräknare, 
nödstoppsknapp och nyckel.

• Tillräckligt med förvaringsplats 
trots smal design.

Arbeta ergonomiskt
• Trucken är perfekt anpassad till 

förarens ergonomiska behov.
• Mindre kraftansträngning vid 

styrning tack vare lågt monterad 
styrarm.

• Styrarm som kan manövreras från 
båda sidorna för användarvänligt 
och skonsamt arbete.

• Pappersklämma (EJC M13 ZT).

Extrautrustning
• Finns att få med lyfthöjderna 2 300 

mm, 2 500 mm, 2 900 mm och 3 
300 mm.



Modellöversikt
Den rätta modellen för dina applikationer:

Namn Kapacitet / belastning Körhastighet utan 
last

Arbetsbredd (pall 
800x1200 längsgåen
de)

Lyfthastighet utan 
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 Svenska AB
Huvudkontor:
Starrvägen 16
232 61 ARLÖV
Telefon 040 - 690 46 00
Telefax 040 - 690 46 99

kundkontakt@jungheinrich.se  
www.jungheinrich.se

 

 

Truckfabrikerna i Norderstedt, Moosburg 
och Landsberg i Tyskland är certifierade.  

Jungheinrichs truckar uppfyller de 
europeiska säkerhetskraven.  
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