
Elektrické paletové vozíky
ERC 214bi-216bi
Výška zdvihu: 2400-6000 mm / Nosnosť: 1400-1600 kg



Elektrický vysokozdvižný vozík
na veľké úlohy.
Model ERC so širokým rozchodom kolies. Perfektný pre špeciálne bremená.

Výkonný elektrický vysokozdvižný vozík ERC bi je sériovo vybavený lítiovo-iónovou technológiou – pre revolučný, extrémne 
kompaktný dizajn vozíka. O čo obratnejší je tento vysokozdvižný vozík, o to väčšie sú aj úlohy, ktoré zvláda. Vďaka bočne 
vysunutým oporným ramenám možno vidlice spustiť až na podlahu. Tak možno pomocou vozíka ERC bi maximálne 
flexibilne uchopovať špeciálne bremená či zachádzať pod uzatvorené palety. Modely ERC so širokým rozchodom kolies sú 
dimenzované na uskladnenie a vyskladnenie vo vysokých výškach až do 6 m. Sú vhodné na prepravu tovaru na stredne 
dlhých až dlhých trasách. Perfektnú ergonómiu zabezpečuje stabilná a tlmená plošina na státie, ako aj systém smartPILOT 
s automatickým centrovaním, ktorý umožňuje jednoručné riadenie vozíka. Vďaka dobrému výhľadu cez zdvíhacie zariadenie 
a panoramatickému oknu (voliteľná výbava) v streche vodiča si obsluha počas práce stále zachováva dobrý prehľad.

 

 

* V súlade s našimi záručnými podmienkami - podrobnosti nájdete na webovej stránke.

Prehľad všetkých výhod

• Vďaka lítiovo-iónovej batérii je vozík kompaktný a súčasne veľmi výkonný.

• Vhodné na prepravu špeciálnych tovarov.

• Vhodné pre uzatvorené alebo priečne europalety.

• O bezpečnosť sa starajú inteligentné uskladňovacie asistenčné systémy.

• Inteligentné ergonomické funkcie na neúnavnú prácu.

Bez obáv. Bez kompromisov.

So zárukou Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus vám dávame 
prísľub dlhodobého výkonu našich špičkových lítium- 
iónových batérií až na 8 rokov, takže sa môžete plne sústrediť 
na svoje úlohy bez obáv.

100 % spokojnosť. Zaručene.

Sme si istí, že vás naša lítiovo-iónová technológia presvedčí. 
Preto vám zaručujeme, že sa až do 6 mesiacov od dodania 
môžete jednoducho a rýchlo vrátiť k vašej pôvodne 
používanej technológii, a to bez udania dôvodov.



Váš vysokozdvižný vozík 
Jungheinrich
na maximálne využitie zákazníkom.

Efektivita Bezpečnosť Individualita
Maximálny výkon 
pomocou najefektívnejších 
vozíkov.

Najlepšie predpoklady na 
bezpečnú prácu.

Vozík, ktorý je individuálny 
ako vaše podnikanie.

Skladová revolúcia: celosvetovo prvý 
vysokozdvižný vozík s lítiovo- 
iónovou batériou. Na výkon 
a efektivitu najvyššej úrovne.

Voliteľné asistenčné systémy 
nielenže zvyšujú presnosť a rýchlosť 
komplexných pracovných postupov, 
ale aj bezpečnosť obsluhy, tovaru 
a skladu.

Revolučná nová geometria vozíka 
ERC bi predstavuje nové možnosti 
ergonomickej práce. Pevná plošina na 
státie ponúka stabilitu a komfort najmä 
pri dlhších dobách používania.

Lítiovo-iónová technológia
• Výrazne kratšie rozmery vozíka 

vďaka odpadnutiu potreby 
batériového priečinku.

• Zjednodušené manévrovanie pri 
prechode uličkou.

• Efektívne využitie priestoru, resp. 
plánovanie skladu (možnosť 
úzkych pracovných uličiek).

• Vysoká dostupnosť vďaka 
extrémne krátkym časom 
nabíjania.

• Úspora nákladov vďaka dlhšej 
životnosti a bezúdržbovosti.

• Koncept komfortného nabíjania: 
Ergonomicky prístupné nabíjacie 
rozhranie umožňuje rýchle 
a časté medzinabíjanie.

• Batéria je jednoducho prístupná 
a v prípade potreby ju možno 
veľmi jednoducho vybrať.

Maximálna prekládka tovaru
• Dosahovanie špičkových rýchlostí 

až do 12 km/h a výrazné 
zrýchlenie vďaka funkcii 
drivePLUS (štandard).

• Jednoduchá a intuitívna obsluha.
• Rozsiahla podpora pri 

uskladňovaní a vyskladňovaní.

Výkonné zdvíhacie zariadenie
• Výnimočná stabilita, rýchle 

zdvíhanie a spúšťanie, ako aj 
skvelý výhľad cez zdvíhacie 
zariadenie.

• Mimoriadna zvyšková nosnosť vo 
vysokých výškach.

• Jemný prechod zdvíhacieho 
zariadenia vďaka hydraulickému 
tlmeniu nájazdu zdvíhacieho 
zariadenia.

• Bočne vysunuté oporné ramená 
zabezpečujú mimoriadnu stabilitu 
pri jazde a zdvíhaní.

Doplnková voliteľná výbava

Bezpečná práca
• Prispôsobenie jazdnej rýchlosti 

v závislosti od bremena a smeru 
jazdy.

• Nový varovný koncept pri 
preťažení skladajúci sa z troch 
komponentov: vizuálneho 
(displej), zvukového (signálne 
tóny) a dotykového (vibrácia 
v rukovätiach oja).

Voliteľné asistenčné systémy
• operationCONTROL: Zobrazenie 

výšky zdvihu, hmotnosti bremena 
a zvyškovej nosnej výšky vrát. 
výstrahy pri prekročení menovitej 
a zvyškovej nosnosti.

• positionCONTROL: Predvoľba 
výšky zdvihu vrát. zobrazenia 
výšky.

Pevná plošina na státie
• 3-stranná ochrana na maximálnu 

bezpečnosť vodiča.
• Pohodlná bočná poloha počas 

státia a jazdná pozícia na zvýšenie 
ergonómie.

• Odpruženie plošiny (voliteľná 
výbava) možno individuálne 
nastaviť podľa telesnej hmotnosti 
vodiča, čo počas jazdy šetrí jeho 
kĺby a chrbticu.

• Laser na ochranu nôh (voliteľná 
výbava): automatické zníženie 
rýchlosti jazdy v prípade, ak nohy 
prečnievajú cez obrys plošiny.

Strecha vodiča podľa DIN ISO 6055 
(voliteľná výbava)
• Dodatočne namontovateľná 

strecha na maximálnu ochranu 
pred padajúcimi bremenami.

• Dostupná s priečnymi výstuhami 
alebo panoramatickým oknom 
optimalizujúcim výhľad (voliteľná 
výbava).

Doplnková voliteľná výbava

Ergonomické pracovisko
• Priestorne dimenzované odkladacie 

priehradky a miesta nachádzajúce 
sa na voliteľnom držadle alebo 
streche vodiča.

• Montáž držiakov na doplnkovú 
výbavu.

Riadenie smartPILOT
• Ľahšie a intuitívne manévrovanie, 

zvlášť pri jazde v zákrute.
• Kompaktné oje s optimálnou 

dostupnosťou funkcií vozíka, ako aj 
automatická stredná poloha.

• Netradičné umiestnenie na 
pohodlnú, bezpečnú 
a ergonomickú polohu počas státia.

• Výškovo nastaviteľné oje.

Multifunkčné displeje
• 4-palcový displej s univerzálnymi 

symbolmi na zobrazenie stavu 
batérie so zobrazením zvyškovej 
kapacity, prevádzkových hodín 
a času.

• Voliteľný 6-palcový displej 
v zornom uhle vodiča so 
zobrazením výšky zdvihu, 
hmotnosti bremena a zvyškovej 
nosnej výšky.

Flexibilita pri špeciálnych bremenách
• Bočne vytiahnuté oporné ramená a 

až na zem spustiteľné kované 
vidlice.

• Perfektné na manipuláciu so 
špeciálnym tovarom, priečnymi 
europaletami alebo uzavretými 
paletami (UK, US).

• S nosičom vidlíc ISO na rozmanité 
možnosti prispôsobenie rôznym 
typom použitia.

Doplnková voliteľná výbava
• Zvýšenie komfortu obsluhy vďaka 

voliteľne odpruženej plošiny na 
státie na zníženie vibrácií a otrasov 
obsluhy.



Prehľad modelov
Model, zodpovedajúci Vašim požiadavkám:

Názov Nosnosť/záťaž Výška zdvihu 
(max.)

Rýchlosť jazdy 
bez bremena

Šírka pracovnej 
uličky (paleta 
800 x 1200 
pozdĺžne)

Rýchlosť zdvihu 
bez bremena

ERC 214bi 1400 kg 6000 mm 12 km/h 2682 mm 0,35 m/s

ERC 216bi 1600 kg 6000 mm 12 km/h 2682 mm 0,35 m/s

Jungheinrich spol. s r. o.
Diaľničná cesta 17
SK-903 01 Senec
Tel. +420 2 49205811
Fax +420 2 49205812

info@jungheinrich.sk  
www.jungheinrich.sk

 

 

Naše výrobné závody v Norderstedte a 
Moosburgu sú certifikované.  

Manipulačná technika Jungheinrich 
zodpovedá európskym bezpečnostným 

požiadavkám.  
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