
Horizontali užsakytų prekių krautuvai
ECE 225 / 227 (AU)
Kėlimo aukštis: 125 mm / Keliamoji galia: 2500-2700 kg



Tvirtas pagrindas
didžiausiam rinkimo našumui.
Tvirta konstrukcija darbui sunkiomis sąlygomis.

Mūsų lanksčiai naudojami ir efektyvūs 2 serijos horizontalūs užsakymų rinktuvai didžiausią rinkimo našumą pasiekia 
suvartodami optimalų energijos kiekį ir užtikrindami aukščiausios klasės važiavimo komfortą. Skirtingi valdymo lygiai leidžia 
lengvai prisiderinti prie individualių sandėlio reikalavimų. Užsakymų rinkimas su ECE krautuvu reiškia optimizuotus rinkimo 
procesus pasiekiant maksimalų našumo lygį.Patogus, saugus ir laiką taupantis užsakymų rinkimas: Ypač didelė akumuliatorių 
talpa garantuoja didžiausią užsakymų rinkimo našumą netgi dirbant ekonomišku kelių pamainų režimu. Kompaktiškų 
gabaritų tvirta konstrukcija leidžia daryti staigius posūkius su tokiu pagreičiu, kokio neturi joks kitas į rinką išleistas krautuvas. 
Hidrauliniu būdu keliama, amortizuojama stovėjimo platforma saugo nuo smūgių.Erdvi vairuotojo vieta su į aukštį 
reguliuojamu daugiafunkciu vairu ir lengvai pasiekiami valdymo elementai garantuoja didelį važiavimo komfortą. Reikiamą 
saugumą užtikrina pagalbinės sistemos, pvz., „DayLED“ dienos šviesos, „Floor-Spot“ arba pasirenkama įranga 
„curveCONTROL“.

 

 

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

Visi privalumai trumpai

• Optimalus rinkimo našumas suvartojant mažiausiai energijos

• Galingas variklis su dideliu greitėjimu

• „jetPILOT“ intuityviam valdymui kaip automobilyje

• Daugybė parinkčių optimaliai darbo vietai sukurti

• Pusiau automatinė nuotolinio valdymo sistema „easyPILOT“ (pasirinktinai)

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.

Mūsų horizontalūs užsakymų 
rinktuvai pasižymi mažiausiu 
energijos suvartojimu savo klasėje - 
kartu su didžiausiu surinkimo 
našumu ir aukščiausiu važiavimo 
komfortu.

Automatinis užsakymų rinkimas ir 
pastovi kontrolė: tai įmanoma dėl 
centre esančio indikatoriaus, įvairių 
važiavimo programų ir „EasyAccess“ 
valdymo sistemos.

Saugesnis ir malonesnis važiavimas - 
daugiafunkcis vairas „jetPILOT“ ne tik 
apdovanotas, bet ir užtikrina saugų 
vairavimą bet kokioje situacijoje.

Galinga ir efektyvi pavaros 
koncepcija
• Didelis greitėjimas ir galinis greitis.
• Pasirinktinas įrangos paketas 

„drivePLUS“ su labai efektyviu 3,2 
kW varikliu dar didesnei važiavimo 
ir greitėjimo galiai.

• Pasirenkama nuo apkrovos 
priklausanti „curveCONTROL“ 
sistema užtikrina saugų greitį 
posūkyje.

• Pasirenkamas įrangos paketas 
„drive&ecoPLUS“ papildomam 
energijos taupymui.

Lankstus valdymo galimybių 
keitimas
• Dideli atstumai nuo maždaug 10 

metrų: važiavimas su „jetPILOT“.
• Vidutiniai atstumai: nuotolinis 

valdymas su „Jungheinrich 
easyPILOT“ leidžia visiškai 
susikoncentruoti į užsakymų 
rinkimo procesą (pasirinktinai).

• Trumpi atstumai: padėties 
nustatymas prie tinkamo padėklo 
ir tikslus reguliavimas, pvz., 
naudojant atloše įrengtus 
mygtukus (pasirinktinai).

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.

Ličio jonų akumuliatorių patogaus 
įkrovimo sistema
• Įkrovimo sistema su patogaus 

įkrovimo lizdu ir kištuku trumpai 
trunkančiam tarpiniam įkrovimui.

• Paprastas ir intuityvus 
naudojimas.

Tvirta konstrukcija skirta 
sudėtingiausioms naudojimo 
sąlygoms
• Nuo smūgių apsaugotas pavaros 

gaubtas ir labai aukštai pakelti 
važiuoklės skydai pagaminti iš 
kokybiško plieno.

• Sukimui atsparios krovinio šakės 
su traukių kinematika neleidžia 
išlinkti važiuojant per slenksčius, 
net esant sunkiems kroviniams ir 
ilgoms ratukinėms šakėms.

• 2,5 t keliamoji galia vienu metu 
transportuojant iki 3 padėklų.

Hidrauliškai pakeliama stovėjimo 
platforma (HP)
• Dažnam užsakymų rinkimui iš 

antro stelažų lygio (pasirinktinai).
• Vairuotojas greitai ir saugiai 

pakeliamas iki akumuliatoriaus 
gaubto aukščio.

• Platforma patogiai valdoma 
kojiniu jungikliu, rankos lieka 
laisvos užsakymams rinkti.

• Pasirenkama „jetPILOT“ sistema 
pakeliama aukštyn kartu su 
platforma (HP-LJ), kad prietaiso 
padėtį būtų galima nustatyti, kai 
platforma pakelta.

Centrinis rodmenų ir nustatymo 
instrumentas išsamiai apžvalgai
• Transporto priemonė aktyvinama 

„EasyAccess“ programuojamuoju 
mygtuku, PIN kodu arba 
papildomai įsigyjama siųstuvo- 
imtuvo kortele.

• 2 colių ekrane informuojama apie 
akumuliatoriaus įkrovą, darbo 
valandų skaičių, važiavimo greitį ir 
klaidų kodus.

• 3 važiavimo programos 
pasirenkamos papildomu 
programuojamu klavišu 
(pasirinktinai).

Puiki darbo vieta didžiausiam rinkimo 
našumui
• Įvairios individualiai pasirenkamos 

dėtuvės.
• Papildomai amortizuota ir 

reguliuojamoji stovėjimo platforma 
(pasirinktinai).

• Krovinys greitai pakeliamas 
papildomai du kartus paspaudus 
kėlimo mygtuką.

Daugiafunkcis vairas „jetPILOT“
• Intuityvus ir patogus valdymas kaip 

lengvajame automobilyje bei tvirtas 
laikymas.

• Važiuojant posūkiuose 
neapkraunamas sprandas ir 
stuburas.

• Valdoma viena ranka, ir vairas 
automatiškai grąžinamas į tiesiojo 
važiavimo padėtį.

• Reguliuojamas pagal individualų 
kūno svorį ir ūgį.

Kiti įrangos variantai
• Gausybė priedų leidžia individualiai 

pritaikyti Jūsų naudojimo atvejui.
• Kiti priedai skirti dirbti antrame 

stelažų lygyje.
• Tvirta, universaliai naudojama 

pasirenkamoji apkaba, pvz., ryšio 
sistemos komponentams.

• Patogesnis darbas naudojant 
pasirenkamą spyruoklinę stovėjimo 
platformą, kad būtų sumažinta 
žmogų veikianti vibracija.



Modelis apžvalga
Tinkamas jūsų programų modelis:

Pavadinimas Talpa / apkrovos Važiavimo greitis be 
krovinio

Darbinis plotis 
(800x1200 išilginis 
padėklas)

Kėlimo greitis be 
krovinio

ECE 225 2500 kg 12,5 km/h 3870 mm 0,1 m/s

ECE 225 HP 2500 kg 12,5 km/h 4020 mm 0,1 m/s

ECE 227 (AU) 2700 kg 12,5 km/h 3870 mm 0,1 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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