
Elektrinis žemo kėlimo vežimėlis
EJE 114-120
Kėlimo aukštis: 122 mm / Keliamoji galia: 1400-2000 kg



Patikimas klasikinis krautuvas
darbui mažose erdvėse.
Idealiai tinka kasdieniam padėklų transportavimui.

Manevringi ir ekonomiški 1 serijos EJE elektriniai vairalazde valdomi kėlimo vežimėliai idealiai tinka sunkvežimių pakrovimui ir 
iškrovimui bei kasdieniam padėklų transportavimui. Dėl mažo dydžio ir mažo svorio juos kuo puikiausiai galima perkelti iš 
vienos vietos į kitą. Didelį važiavimo stabilumą garantuoja šone pritvirtinti atraminiai ratai. Saugų atstumą tarp operatoriaus ir 
krautuvo užtikrina žemyn palenkta ilga vairalazdė, nesvarbu, važiuojant posūkyje ar tiesiai.Mūsų trifaziai varikliai užtikrina 
optimalų efektyvumą. Dėl to 1 serijos EJE krautuvais galite ilgai dirbti vienodai dideliu našumu. Dėl greito akumuliatoriaus 
keitimo per šoną (šią funkciją galima papildomai rinktis pradedant EJE 116 modeliu) EJE 1 yra efektyvūs pagalbininkai dirbant 
kelių pamainų režimu. Dėl ilgaamžių švino rūgšties akumuliatorių žymiai sumažėja veiklos sąnaudos.Ši nauja „Jungheinrich“ 
klasikinių krautuvų karta yra šio segmento aukščiausios klasės gaminys.

 

 

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

Visi privalumai trumpai

• Idealiai tinka sunkvežimiams pakrauti ir iškrauti bei naudoti kaip mobilų 
prietaisą

• Manevringas ir kompaktiškas dėl trumpos priekinės dalies

• Puikus važiavimo stabilumas kasdieniam padėklų transportavimui

• Galingas dėl trifazio variklio, kuriam nereikia techninės priežiūros

• Paprastas akumuliatoriaus įkrovimas integruotu įkrovikliu (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“ žemai keliantis 
vežimėlis
didžiausiai kliento naudai.

Efektyvumas Saugumas Individualumas
Didžiausia galia, 
pasiekiama 
efektyviausiomis 
transporto priemonėmis.

Geriausios saugaus darbo 
sąlygos.

Transporto priemonė tokia 
pat individuali kaip ir Jūsų 
verslas.

Ši nauja „Jungheinrich“ klasikinių 
krautuvų karta dabar leidžia pasiekti 
dar didesnį energijos efektyvumą 
išlaikant įprastai didelį našumą. Tai 
įmanoma dėl trifazės technikos, 
ilgaamžių švino rūgšties 
akumuliatorių ir tobulai suderinto 
akumuliatorių valdymo.

Šone pritvirtinti atraminiai ratukai su 
„ProTracLink“ užtikrina ypač didelį 
stabilumą ir optimalią padėtį 
posūkiuose, ir pasižymi mažu 
nusidėvėjimu. Be to, palenktas šakės 
galas padeda lengviau paimti 
padėklą.

Dėl daugybės pritaikymo galimybių, 
nuo „silentDRIVE“ filialo klientams iki 
šaldomų sandėlių versijos, šie modeliai 
puikiai atitiks Jūsų individualius 
poreikius ir naudojimo sąlygas.

Galinga trifazė technika
• Didelis efektyvumas su puikiu 

energijos balansu.
• Smarkus greitėjimas.
• Greitai keičiama važiavimo kryptis 

be delsimo.
• Traukos varikliui suteikiama dvejų 

metų garantija.

Profesionalus akumuliatorių 
valdymas
• Akumuliatoriaus talpa iki 375 Ah 

garantuoja ilgą veikimo trukmę.
• Papildomai įrengus 

akumuliatoriaus keitimo per šoną 
galimybę, galima dirbti keliomis 
pamainomis.

• Integruotas įkroviklis (papildoma 
įranga) skirtas paprastai įkrauti per 
bet kurį tinklo kištukinį lizdą – taip 
pat gali būti įdiegta greitojo 
įkrovimo funkcija, kai galima 
įkrauti pamainos metu.

Optimali padėtis posūkiuose
• Atraminiai ratai su lingėmis ir 

amortizatoriais, sujungti judamąja 
svirtimi „ProTracLink“, paskirsto 
atraminę jėgą pagal važiavimo 
situaciją.

• Tolygiai visiems ratams važiuojant 
tiesiai.

• Koncentruotai išoriniam 
atraminiam ratui važiuojant 
posūkiuose.

Patobulintas padėklo paėmimas
• Šakės su 3 laipsniais pakreiptu 

priekiu lengvai įvažiuoja į uždarus 
padėklus.

• Dėl gausybės paėmimo ir 
padėjimo pagalbinių įtaisų 
padėklus transportuoti tampa dar 
paprasčiau. Be to, visos šakės turi 
specialią žymą, skirtą skersiniams 
padėklams paimti. Taip 
sumažinama padėklų sugadinimo 
tikimybė.

Sumažintos techninės priežiūros 
sąnaudos
• Trifazis traukos variklis be anglinių 

šepetėlių, kuriam nereikia 
priežiūros.

• Visi agregatai lengvai pasiekiami 
per vientisą priekinį gaubtą, 
pritvirtintą tik 2 varžtais.

• Puikią apsaugą, pvz., nuo dulkių ir 
drėgmės, garantuoja sandarus 
valdiklis ir kištukai pagal IP 54.

• „ProTracLink“: Dėl išlyginamo 
lygio atraminiai ratai mažiau dėvisi 
įstrižai užvažiuojant ant rampos.

• Konstrukcija su plačia provėža 
(papildoma įranga): platus 
varantysis ratas ir judamosios 
svirties platūs atraminiai ratai 
užtikrina saugų važiavimą net ir 
išilginėmis vėžėmis (pvz., 
šaldomose puspriekabėse).

Ergonomiška vairalazdės galva
• Aiški spalvų sistema ir mygtukai su 

nenusitrinančiais simboliais skirti 
intuityviai valdyti.

• Optimaliai pritaikyta rankenos 
forma.

• Apatinėje vairalazdės pusėje esantis 
lėtosios eigos mygtukas patogiai 
pasiekiamas ir skirtas važiuoti, kai 
vairalazdė stovi vertikaliai.

• Bekontakčiai jutikliai apsaugoti 
pagal IP 65 apsaugos klasę, jie 
užtikrina didžiausią apsaugą nuo 
gedimo.

• Mygtukai užtikrina patogų valdymą, 
vairalazdę nustačius į bet kurią 
padėtį.

Įrangos variantai
• 2 colių ekranas, rodantis 

akumuliatoriaus įkrovą, darbo 
valandų skaičių, klaidų kodus ir 
pasirinkimą iš 3 važiavimo 
programų.

• Transporto priemonės įjungimas 
per „EasyAccess“ 
programuojamuoju mygtuku, PIN 
kodu arba siųstuvo-imtuvo kortele.

• Zumeris vietoje garsinio signalo.
• Apsauginės krovinio grotelės.
• Plačios provėžos ratai ir ratukai.
• Šaldomųjų sandėlių versija.
• „silentDRIVE“.



Modelis apžvalga
Tinkamas jūsų programų modelis:

Pavadinimas Talpa / apkrovos Važiavimo greitis be 
krovinio

Darbinis plotis 
(800x1200 išilginis 
padėklas)

Kėlimo greitis be 
krovinio

EJE 114 1400 kg 5 km/h 2128 mm 0,03 m/s

EJE 116 1600 kg 6 km/h 2128 mm 0,04 m/s

EJE 118 1800 kg 6 km/h 2128 mm 0,04 m/s

EJE 120 2000 kg 6 km/h 2128 mm 0,04 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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