
Mažos dalys krautuvai
EKM 202
Kėlimo aukštis: 3000 mm / Keliamoji galia: 215 kg



Saugi alternatyva
darbinėms kopėčioms.
Lengvas ir efektyvus smulkių dalių užsakymų rinkimas.

Mūsų manevringas ir universalus smulkių dalių užsakymų rinktuvas EKM idealiai tinka naudoti filialuose, atliekant 
nesudėtingus techninės priežiūros darbus arba užsakymų rinkimo užduotis be padėklo. Stabilus stiebas leidžia paimti prekes 
net iš trečio stelažo lygio - geriausia klasikinių kopėčių alternatyva.

Dėl nedidelių matmenų ir mažo stovėjimo aukščio, EKM nesunkiai telpa siauruose filialų koridoriuose ir pravažiuoja pro 
žemas duris. Automatiškai užsidarančios durys garantuoja, kad vairuotojas liktų saugus net dirbant dideliame aukštyje. 
Grindyse įmontuotas jutiklinis kilimėlis padeda judėti vairuotojo stovėjimo vietoje, tad galima laisvai pasirinkti padėtį ant 
stovėjimo platformos.

Erdviai įrengta valdymo vieta suteikia vairuotojui patogią stovėjimo padėtį tiek važiuojant, tiek stovint šonu bei gerą 
matomumą važiavimo kryptimi. Ergonomiškai išdėstyti valdymo elementai leidžia kelti ir važiuoti vienu metu, dėl ko darbas 
EKM krautuvu tampa ypač efektyvus.

 

 

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

Visi privalumai trumpai

• Užsakymus galima rinkti pasiekiant iki 5,3 m aukštį

• Itin manevringas ir galima važiuoti su pakelta platforma

• Individualiai reguliuojamos dėtuvės

• Saugu bet kokiame aukštyje dėl automatiškai užsidarančių durų

• Grindų juostos, skirtos viešajam eismui

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 naudojant 
efektyviausius krautuvus.

Geriausios saugaus darbo 
sąlygos.

Krautuvas toks pat 
individualus kaip ir Jūsų 
verslas.

Dėl 192 Ah akumuliatoriaus, kuriam 
nereikia techninės priežiūros, EKM 
pakaks energijos lengvai įveikti savo 
dienos darbus.

Automatinis durų uždarymas užlipant 
ant platformos arba nulipant nuo jos 
užtikrina maksimalią vairuotojo 
apsaugą.

Švelnus nuleidimas: „Softlanding“ 
užtikrina švelnų platformos padėjimą 
nuleidimo pabaigoje, kad būtų išvengta 
supurtymų ir apsaugotas vairuotojas.

Akumuliatorius ir įkrovimas
• 192 Ah AGM akumuliatorius, 

kuriam nereikia techninės 
priežiūros.

• Įmontuotas įkroviklis su 
integruotu spiraliniu laidu tinka 
kiekvienam 230 V kištukiniam 
lizdui, daugiau nereikia ieškoti 
įkrovimo kabelio.

Galima įsigyti su ličio jonų 
technologija
• 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.

Stabilus ir tvirtas
• Stabilus stiebas suteikia daugiau 

saugumo, net esant pakeltai 
platformai.

• Tvirtas plieninis rėmas su 
papildoma apsaugine plokšte 
saugo rinktuvą nuo pažeidimų.

• Išorinėse srityse nėra plastikinių 
dalių, kurias galima pažeisti.

• Standartinis automatinis durų 
uždarymas užlipus ant stovėjimo 
platformos arba nuo jos nulipus, t. 
y. platformą galima kelti tik esant 
uždarytoms durims.

• Automatinis durų užblokavimas 
(pasirinktinai): Durys 
atblokuojamos tik tada, kai pilnai 
nuleista platforma. Didesnė 
vairuotojo apsauga, nes 
išvengiama netyčinio atidarymo 
pakeltoje padėtyje.

Saugus ir ergonomiškas
• Talpiniai jutikliai reikalauja 

valdymo dvejomis rankomis, tad 
važiuojant vairuotojas lieka 
krautuvo kontūro ribose.

• Naujai sukonstruota valdymo 
rankena užtikrina saugų laikymą ir 
tikslų važiavimą.

• Tiksliai tiesiai važiuojama laikant 
rankenėlę apibrėžtoje nulinėje 
padėtyje, nedideli judesiai daromi 
mažiems posūkiams ir labai 
palenkiama dideliems 90° 
posūkiams.

• Ergonomiška dešinės rankos 
padėtis: Važiavimo jungiklis 
valdomas nykščiu, todėl nereikia 
sukioti visos rankos; kitas 
važiavimo jungiklio rankenos 
plotas gali būti naudojamas 
prisilaikyti dešine ranka.

• Kitais mygtukais pakeliamas ir 
nuleidžiamas pagrindinis kėlimo 
įrenginys ir dėtuvė.

Kelti ir imti
• Idealus matomumas aplink dėl 

stiebo konstrukcijos netgi aukštyje 
iki 5,30 m.

• Kėlimo įrenginiui be grandinės 
reikia minimalaus dalių skaičiaus ir 
mažiausių priežiūros sąnaudų.

• „Softlanding“ užtikrina švelnų 
platformos padėjimą nuleidimo 
pabaigoje, t .y. išvengiama 
supurtymų siekiant apsaugoti 
vairuotoją ir prieš išlipant paprasta 
atpažinti nuleistos platformos 
padėtį.

Dėtuvė
• Iki 100 kg keliamoji galia saugiam 

daiktų laikymui ir transportavimui.
• Kai dėtuvė pakelta aukštyn, jos 

pailgosios skylės užtikrina gerą 
matomumą žemyn, kad būtų 
galima laiku pastebėti šalia esančius 
asmenis.

• Kai dėtuvė pakelta aukštyn, jos 
pailgosios skylės užtikrina gerą 
matomumą žemyn, kad būtų 
galima laiku pastebėti šalia esančius 
asmenis.

• Pakanka vietos saugiai transportuoti 
nedidelius daiktus.

• Elektra reguliuojama dėtuvė, kurios 
reguliavimo diapazonas yra 610 
mm (pasirinktinai).

• Apatinėje padėtyje galima 
ergonomiškai krauti iš išorės 
(pasirinktinai).

• Didelis reguliavimo žemyn 
diapazonas užtikrina gerą 
matomumą priekyje, net padėjus 
kelias dalis. Kitos dėtuvės, pvz., 
duryse, užsakomos individualiai.



Modelis apžvalga
Tinkamas jūsų programų modelis:
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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.
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