
Elektrinis vairalazde valdomas kėlimo 
vežimėlis
EJE 222 / 225 / 230 / 235
Kėlimo aukštis: 122 mm / Keliamoji galia: 2200-3500 kg



Kompaktiškas galingas krautuvas
darbui sunkiomis sąlygomis.
Visada patikimas pagalbininkas.

Manevringi ir ypač galingi 2 serijos EJE elektriniai vairalazde valdomi kėlimo vežimėliai pasižymi dideliu perkrovimo našumu ir 
trifaziu varikliu, kuriam nereikia techninės priežiūros. Be to, galingas kėlimo mechanizmo variklis leidžia transportuoti 
sunkiausius krovinius.

Ir su mūsų ilgaamžiais švino rūgšties akumuliatoriais arba su naujoviška ličio jonų technologija bei tobulai priderinta energijos 
valdymo sistema EJE 2 laisvai pasiekia savo didžiausią greitį, netgi transportuojant sunkius krovinius.

Transportuojant sunkius krovinius ypač svarbu: EJE 22 vežimėliuose didelis dėmesys skiriamas saugumui. Todėl, pavyzdžiui, 
ilga, žemyn palenkta vairalazdė užtikrina pakankamą atstumą tarp krautuvo ir operatoriaus.

Dėl ypač tvirtos plieno važiuoklės, sustiprintos šakių konstrukcijos ir mažai besidėvinčių atraminių ratų EJE 2 kėlimo 
vežimėliams tereikia ypač mažai techninės priežiūros. Be to, ypač dideli akumuliatoriai garantuoja, kad jie visada patikimai 
veiktų, netgi dirbant intensyviai ir ilgai. Kad kiekvieną dieną prekės Jūsų sandėlyje būtų perkraunamos patikimai ir efektyviai.

 

 

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

Visi privalumai trumpai

• Maksimalų našumą užtikrinantis galingas trifazis variklis

• Ilga vairalazdė su kojų apsauga (pasirinktinai)

• Puikų važiavimo stabilumą užtikrinanti „ProTracLink“ sistema

• Ypač ilgaamžė tvirta plieno važiuoklė

• Greitas ir lengvai manevruojantis dėl trumpos priekinės dalies

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.

Puikus efektyvumo laipsnis ir 
profesionalus akumuliatorių 
valdymas užtikrina didelę naudojimo 
parengtį, netgi dirbant sunkiausiomis 
sąlygomis. Mūsų trifazė technika 
užtikrina greitą reagavimą ir krypties 
keitimą be uždelsimo.

Trifazis variklis, kuriam nereikia 
techninės priežiūros, paprastas ir 
greitas priėjimas prie visų agregatų ir 
mūsų patentuota „ProTracLink“, 
sauganti atraminius ratukus nuo 
nusidėvėjimo, užtikrina patikimą 
kasdienį darbą.

Dėl ergonomiškos vairalazdės galvos 
šiuos modelius lengva valdyti net ir su 
didele apkrova. Lėtosios eigos 
mygtukas leidžia manevruoti su pakelta 
vairalazde ankštose erdvėse.

Galinga trifazė technika
• Didelis efektyvumas su puikiu 

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

be delsimo.
• 2 metų garantija važiavimo 

varikliui.

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.

Galima įsigyti su ličio jonų 
technologija
• Didelis prieinamumas dėl labai 

trumpo pakrovimo laiko.
• Nereikia keisti baterijos.
• Mažesnės sąnaudos dėl ilgos 

naudojimo trukmės ir dėl to, kad 
nereikia atlikti techninės 
priežiūros, palyginti su švino 
rūgštiniais akumuliatoriais.

• Nereikia įkrovimo patalpų ir 
vėdinimo, kadangi nesusidaro 
dujų.

Tvirta konstrukcija skirta net 
sudėtingiausioms naudojimo 
sąlygoms
• Priekinės važiuoklės skydai 

pagaminti iš 7 mm storio labai 
kokybiško plieno.

• Aukšta keliamoji galia dėl 
sutvirtintos šakių konstrukcijos.

• Traukos varikliui suteikiama dvejų 
metų garantija.

• Smarkus greitėjimas.

Optimali padėtis posūkiuose
• Atraminiai ratai su lingėmis ir 

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

• Puikiai tinka naudoti prie 
pakrovimo rampų bei 
sunkvežimių pakrovimui ir 
iškrovimui.

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.

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

• Platus varantysis ratas ir 
judamosios svirties platūs 
atraminiai ratai (papildoma įranga) 
užtikrina saugų važiavimą net ir 
išilginėmis vėžėmis (pvz., 
šaldomose puspriekabėse).

Ergonomiška vairalazdės galva
• Aiški spalvų sistema ir mygtukai su 

nenusitrinančiais simboliais skirti 
intuityviai valdyti.

• 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.

• Vairalazdė su kojų apsauga 
(pasirinktinai).

Visada gerai informuotas
• Pasirenkamas 2 colių ekranas kaip 

centrinis rodmenų ir nustatymų 
įtaisas, rodantis akumuliatoriaus 
įkrovą, darbo valandų skaičių, klaidų 
kodus ir pasirinkimą iš 3 važiavimo 
programų.

• Transporto priemonės įjungimas 
raktu arba programuojamuoju 
mygtuku, PIN kodu arba siųstuvo- 
imtuvo kortele (pasirinktinai).

Papildoma įranga
• Apsauginės krovinio grotelės.
• Šaldomųjų sandėlių versija.
• Įmontuojamas įkroviklis.
• „silentDRIVE“ skirtas tyliai 

eksploatuoti.



Modelis apžvalga
Tinkamas jūsų programų modelis:

Pavadinimas Talpa / apkrovos Važiavimo greitis be 
krovinio

Darbinis plotis 
(800x1200 išilginis 
padėklas)

Kėlimo greitis be 
krovinio

EJE 222 2200 kg 6 km/h 2227 mm 0,07 m/s

EJE 225 2500 kg 6 km/h 2227 mm 0,07 m/s

EJE 230 3000 kg 6 km/h 2227 mm 0,07 m/s

EJE 235 3500 kg 6 km/h 2227 mm 0,07 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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