
Vertikali užsakytų prekių krautuvai
EKS 310 / 412
Kėlimo aukštis: 7000-9000 mm / Keliamoji galia: 1200 kg



Efektyvūs užsakymų rinktuvai
darbui sandėlyje su plačiais 
koridoriais.
Idealiai tinka užsakymų rinkimui didesniame nei 10 metrų aukštyje.

Efektyvūs vertikalūs užsakymų rinktuvai EKS 412 ir EKS 310 optimizuoti darbui Jūsų sandėlyje pasiekiant puikius judėjimo ir 
kėlimo rezultatus. Abu nauji energiją taupantys ir laisvai judantys 24 V modeliai, pasižymintys gera ergonomija ir surinkimo 
našumu, puikiai tinka darbui sandėliuose su plačiais koridoriais. Dėl išplėstų kėlimo mechanizmų, šiais užsakymų rinktuvais 
taip pat be vargo galima dirbti didesniame nei 10 metrų aukštyje. Dėl daugybės individualiai pasirenkamų įrangos variantų 
abu vertikalūs užsakymų rinktuvai universaliai pritaikomi ir dėl optimizuotos valdymo koncepcijos bei gero matomumo 
visomis kryptimis yra ypač patogūs dirbti. Nesvarbu ką pasirinksite, ar galingą ličio jonų technologiją ar švino rūgšties 
akumuliatorius: dirbdami mūsų naujais vertikaliais užsakymų rinktuvais EKS 412 ir EKS 310 pasieksite optimalų surinkimo 
našumą ir įtikinamai sutaupysite energijos.

 

 

* Pagal mūsų garantijos sąlygas; daugiau detalių rasite mūsų svetainėje.

Visi privalumai trumpai

• Ergonomiška ir individualiai pritaikoma valdymo koncepcija.

• Optimalus matomumas darbo metu sandėlyje.

• Puikiai tinka darbui plačių koridorių sandėlyje.

• Didelis stabilumas važiuojant užtikrina saugų ir ergonomišką darbą.

• Galima išplėsti pritaikant trijų sekcijų „Jungheinrich“ DT kėlimo stiebą.

Jokių rūpesčių. Jokio kompromiso.

Su Jungheinrich „Li-ion Guarantee Plus“ - mūsų aukštos 
kokybės ličio jonų baterijomis - mes suteikiame Jums 
ilgalaikės eksploatacijos pažadą iki 8 metų. Mes suprantame: 
didelis našumas ir ilgas baterijos tarnavimo laikas yra būtini 
sėkmei.

100 % pasitenkinimas. Garantuota.

Esame tikri, kad pasirinksite mūsų ličio jonų technologiją. 
Garantuojame, kad per 6 mėnesius po pristatymo greitai ir 
lengvai galėsite grįžti prie ankstesnės technologijos 
nenurodydami priežasčių.



Jūsų „Jungheinrich“ užsakymų 
rinktuvas
didžiausiai kliento naudai.

Efektyvumas Saugumas Individualumas
Didžiausia galia, 
pasiekiama 
efektyviausiomis 
transporto priemonėmis.

Geriausios saugaus darbo 
sąlygos.

Krautuvas toks pat 
individualus kaip ir Jūsų 
verslas.

Universalūs EKS 412 ir EKS 310 
pasižymi labai dideliu surinkimo 
našumu ir dideliu efektyvumu, nuo 
pirmo stelažo lygio iki didesnio nei 
10 metrų aukščio, o tai leidžia ilgiau ir 
efektyviau dirbti.

Mes rūpinamės Jūsų saugumu: 
daugybė saugos sistemų garantuoja, 
kad Jūsų darbuotojai 100 % galėtų 
susikoncentruoti į savo pagrindinį 
darbą.

Dėl gerai apgalvotos valdymo 
koncepcijos su papildomai integruotais 
langeliais ir operatoriui dar patogesniu 
valdymo pultu žymiai sumažėja 
vairuotojui tenkantis darbo krūvis.

Ekonomiškas energijos balansas:
• Aktyvus energijos ir 

akumuliatoriaus valdymas.
• Ilgesnė akumuliatoriaus 

naudojimo trukmė.
• Tolygiai veikiantys kėlimo stiebai 

padeda išvengti pagreitėjimo ir 
uždelsimo fazių, dėl ko padidėja 
energijos suvartojimas.

Galima įsigyti su ličio jonų 
akumuliatoriumi:
• Didelis prieinamumas dėl labai 

trumpo pakrovimo laiko.
• Nereikia keisti baterijos.
• Mažesnės sąnaudos dėl to, kad 

nereikia atlikti techninės 
priežiūros, palyginti su švino 
rūgštiniais akumuliatoriais.

• nereikia įkrovimo patalpų ir 
vėdinimo, kadangi nesusidaro 
dujų.

Saugūs darbo procesai:
• ergonomiškai optimaliai pritaikyti 

darbui plačių koridorių sandėlyje.
• Geriausias matomumas visomis 

kryptimis dėl naujo kėlimo stiebo 
ir šoninių kabinos langų.

• Didelis stabilumas netgi 
važiuojant nelygiu pagrindu 
(pagrindas pagal DIN 18202).

Įdiegimas į eksploataciją ir techninė 
priežiūra:
• Greitas ir saugus įdiegimas į 

eksploataciją.
• Integruota diagnostikos sistema.
• Techninės priežiūros intervalas 

kas 1000 darbo valandų.

Pasirenkamos saugos funkcijos:
• „Floor-Spot“ dėl gerai matomo 

šviesos taško priešais transporto 
priemonę užtikrina didesnį 
saugumą prastai matomose 
sandėlio srityse.

Individuali konfigūracija:
• skirtingų transporto priemonės 

variantų pasirinkimas, taip pat su 
papildomu kėlimo stiebu priėjimu iš 
krovinio pusės arba atviros versijos.

• Įvairi įranga vairuotojo kabinai, pvz., 
dėtuvės, apšvietimas ir kt.

Ergonomiška darbo vieta:
• Optimizuota valdymo koncepcija: 

visa informacija matoma vienu 
metu.

• geriausias matomumas aplink, 
leidžiantis kontroliuoti bet kokią 
situaciją.

• lengva įlipti dėl žemo įlipimo 
aukščio bei tvirtų šoninių atramų.

• Erdvi kabina su daugybe pasidėjimo 
galimybių.

• Papildomai galima įsigyti 
ergonomišką paketą su 
ergonomišku grindų kilimėliu ir 
kojiniu mygtuku.



Modelis apžvalga
Tinkamas jūsų programų modelis:

Pavadinimas Talpa / apkrovos Kėlimo aukštis 
(maks.)

Važiavimo greitis be 
krovinio

Kėlimo greitis be 
krovinio

EKS 310 Z 1000 kg 7000 mm 10 km/h 0,3 m/s

EKS 310 L 1000 kg 7000 mm 10 km/h 0,3 m/s

EKS 310 O 1000 kg 7000 mm 10 km/h 0,3 m/s

EKS 412 Z 1200 kg 9000 mm 10 km/h 0,3 m/s

EKS 412 L 1200 kg 9000 mm 10 km/h 0,3 m/s

EKS 412 O 1200 kg 9000 mm 10 km/h 0,3 m/s

Jungheinrich Lift Truck UAB
Liepkalnio g. 85A
LT-02120 Vilnius
Lietuva
Telefonas +370 5 2322242
Faksas +370 5 2647600

info@jungheinrich.lt  
www.jungheinrich.lt

 

 

Vokietijos gamyklos Norderstedt, 
Moosburg ir Landsberg yra sertifikuotos, 

taip pat mūsų originalių dalių centras 
Kaltenkirchene.

 

„Jungheinrich“ krautuvai atitinka Europos 
saugos reikalavimus.  
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