
Order picker horizontal
ECE 310
Elevação: 750 mm / Capacidade de carga: 1000 kg



O prático order picker
com elevação ergonómica.
Preparação de encomendas económica até ao segundo nível de estanteria.

O order picker horizontal ECE 310, fiável e ergonómico, é a escolha perfeita para a preparação de encomendas com a 
máxima proteção para as costas. Com a zona de carga elevável, as mercadorias podem ser armazenadas na altura correta. 
Além disso, o equipamento destaca-se pela elevada capacidade de recolha com baixo consumo de energia.O volante 
multifunções jetPILOT premiado com o Red Dot Award para uma condução precisa e a transição perfeita entre diferentes 
modos de condução garantem um conforto de operação intuitivo e uma elevada segurança. Um catálogo de opções com 
vários pacotes de equipamento oferece a máxima flexibilidade para um trabalho diário eficiente no armazém.Aceleração 
dinâmica, deslocações seguras em curvas e excelentes valores de velocidade e aceleração são outros pontos fortes destes 
order pickers. Assim como o local de trabalho individualmente ajustável, que permite um trabalho fácil devido à 
acessibilidade acessível de todos os elementos de comando.

 

 

*De acordo com as nossas condições de garantia. Consulte nosso site para obter informações.

Todas as vantagens em resumo

• Capacidade de recolha máxima para cargas de até 1000 kg

• Motor potente com elevada aceleração

• jetPILOT para uma operação intuitiva como num automóvel

• Preparação de encomendas de modo ergonómico com elevação ergonómica

• Operação remota semiautomática easyPILOT (opcional)

Sem problemas. Sem compromisso.

Com a Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus, garantimos um 
desempenho de longo prazo de até 8 anos das nossas 
baterias de iões de lítio de alta qualidade, para que se possa 
concentrar nas suas tarefas sem preocupações.

100% de satisfação. Garantido.

Temos a certeza de que vamos convencê-lo com a nossa 
tecnologia de iões de lítio. Garantimos-lhe que pode 
regressar à tecnologia originalmente utilizada por si de forma 
fácil e rápida dentro de 6 meses após a entrega – sem indicar 
qualquer motivo.



O seu order picker da Jungheinrich
para máximos benefícios para o cliente.

Eficiência Segurança Personalização
Máximo desempenho com 
os equipamentos mais 
eficientes.

Melhores condições para 
um trabalho seguro.

Um empilhador tão 
individual quanto o seu 
negócio.

Com o número 1 no armazém, pode 
aguardar a máxima capacidade de 
recolha com o menor consumo de 
energia – possibilitado por um 
conceito de acionamento potente e 
flexível em função da carga.

O ECE desloca-se com tanta 
segurança como nenhum outro! A 
luz diurna integrada DayLED garante 
ótima visibilidade, mesmo em 
condições de pouca luz.

Em conjunto com o volante 
multifunções jetPILOT, o local de 
trabalho do condutor ECE oferece 
muitas vantagens. Aqui, o condutor 
tem sempre tudo sob controlo.

Conceito de acionamento potente e 
eficiente
• Elevada aceleração e velocidade 

máxima.
• Pacote de equipamentos 

opcional drivePLUS com motor 
de 3,2 kW altamente eficiente 
para uma potência de marcha e 
de aceleração ainda mais elevada.

• Velocidade segura de deslocação 
em curvas com o 
curveCONTROL opcional em 
função da carga.

• Pacote de equipamentos 
opcional drive&ecoPLUS para 
poupança adicional da energia.

Mudança flexível entre 
possibilidades de comando
• Distâncias grandes a partir de 

cerca de 10 metros: Conduzir 
com o jetPILOT.

• Distâncias médias: Modo de 
operação remoto com o 
Jungheinrich easyPILOT 
possibilita a concentração total 
no processo de preparação de 
encomendas.

• Distâncias curtas: O 
posicionamento na palete correta 
e ajuste preciso através, por 
exemplo, de comandos opcionais 
de acionamento gradual no 
encosto.

Disponível com tecnologia de iões 
de lítio
• Elevada disponibilidade com 

tempos de carga extremamente 
reduzidos.

• Não é necessária a substituição 
da bateria.

• Redução de custos devido à 
ausência de manutenção, em 
comparação com as baterias de 
chumbo-ácido.

• Não são necessários espaços 
para recarga nem ventilação 
porque não há emissão de gases.

Sistema de carregamento de 
conforto para baterias de iões de 

Plataforma elevável hidraulicamente 
(HP) (opcional)
• Para preparação de encomendas 

frequente a partir do segundo 
nível de estanteria.

• Elevação rápida e segura do 
condutor até à altura da 
cobertura da bateria.

• Modo de operação da plataforma 
através do pedal, libertando as 
mãos para a preparação de 
encomendas.

• O jetPILOT pode ser elevado 
juntamente com a plataforma 
(HP-LJ), de modo que também 
seja possível movimentar o 
equipamento com a plataforma 
elevada (opcional).

Maior visibilidade em todos os 
sentidos
• Melhor visibilidade em zonas mal 

iluminadas através do farol diurno 
dayLED integrado (opcional).

• Floor-Spot – clara redução do 
perigo de colisão em locais com 
pouca visibilidade através de um 
ponto de luz vermelho projetado 
no solo aproximadamente 3 m à 
frente do equipamento 
(opcional).

Construção robusta para as 
aplicações mais exigentes
• Cobertura frontal em aço com 

proteção contra embates.
• Revestimento do chassis mais 

alto e aço de elevada qualidade 
na cobertura frontal.

Visão geral completa devido ao 
Instrumento de indicação e 
parametrização centralizado
• Ativação do equipamento por 

easyACCESS através de Softkey, 
PinCode ou cartão de 
transponder opcional.

• O display de 2 polegadas informa 
sobre o estado de carga da 
bateria, as horas de serviço, a 
velocidade e os códigos de erro.

• Seleção de 3 programas de 

O local de trabalho perfeito para a 
melhor capacidade de recolha
• Múltiplas opções de arrumação 

personalizáveis.
• Plataforma ajustável e com 

amortecimento adicional 
(opcional).

• Elevação rápida da carga através do 
acionamento duplo opcional do 
botão de elevação.

Volante multifunções jetPILOT
• Operação intuitiva e confortável 

como num automóvel e elevada 
estabilidade.

• Alívio da pressão sobre o pescoço 
e a coluna na deslocação em 
curvas.

• Controlo a uma só mão e retorno 
automático do volante para a 
posição de marcha reta.

• Possibilidade de ajuste de acordo 
com a estatura do condutor.

Outras opções de equipamentos
• Uma vasta gama de acessórios para 

adaptações individuais ao seu tipo 
de utilização.

• Mais acessórios para operações no 
segundo nível da estanteria.

• Suporte de opções robusto, de 
aplicação universal para, por 
exemplo, componentes de 
transmissão de dados via rádio.

• Melhoria do conforto de operação 
graças à plataforma com molas 
para redução de vibrações no 
corpo humano.



Visão geral do modelo
O modelo adequado para as suas aplicações:

Nome Capacidade de car
ga/carga

Velocidade de mar
cha sem carga

Largura de trabalho 
(palete 800x1200 
longitudinal)

Velocidade da eleva
ção sem carga

ECE 310 1000 kg 12,5 km/h 2721 mm 0,33 m/s

ECE 310 HP 1000 kg 12,5 km/h 2871 mm 0,33 m/s

Jungheinrich Portugal

Equipamentos de Transporte, Lda.
Delegação Sul - Tel. Geral 219 156 060
 
Delegação Norte - Tel. Geral 252 249 010
 
Serviço Aluguer
Nacional 21 915 6070
 
Serviço Pós-Venda
Nacional 21 915 6060

linha.directa@jungheinrich.pt  
www.jungheinrich.pt

 

 

As nossas fábricas alemãs em 
Nordestedt, Moosburg e Landsberg 

estão certificadas.
 

Os equipamentos da Jungheinrich para 
movimentação da carga estão em 

conformidade com os requisitos de 
segurança europeus.
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