
Elektrinis palečių vežimėlis su 
ergonomišku kėlimu
EJE C20
Kėlimo aukštis: 540 mm / Keliamoji galia: 2000 kg



Ergonomiškas kėlimo vežimėlis
visiems atvejams.
Paprastas ir greitas lengvų prekių transportavimas.

Manevringas ir ergonomiškas elektrinis žemai keliantis vežimėlis EJE C20 yra lanksčiai pritaikomas vežimėlis, kuriuo galima 
gabenti prekes ir rinkti užsakymus. Be ratukinių šakių, papildomai krovinį galima pakelti iki 752 mm aukščio integruotu 
paprastu stiebu. Dėl to krovinys padedamas į paėmimui patogų aukštį, o pusiniai padėklai greitai ir efektyviai paimami. Todėl 
šis elektrinis vairalazde valdomas kėlimo vežimėlis idealiai tinka mažmeninės prekybos sektoriui. Ypač ten, kur prekes reikia 
perkelti greitai ir efektyviai, EJE C20 yra geriausias sprendimas dėl didelio greičio ir didelio greitėjimo bei mažų energijos 
sąnaudų. Puikų energijos valdymą |Jums garantuoja mūsų ličio jonų technologija. Dirbant su EJE C20 taip pat labai svarbus 
saugumas. Žemai nuleista vairalazdė užtikrina reikiamą atstumą tarp krautuvo ir operatoriaus. Ir jei kartais būtų labai siaura, 
lėtosios eigos mygtukas leidžia saugiai manevruoti su aukštyn pakelta vairalazde.

 

 

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

Visi privalumai trumpai

• Ergonomišką darbą užtikrinantis papildomas kėlimo stiebas

• Galingas, techninės priežiūros nereikalaujantis trifazis variklis

• Manevringas ir kompaktiškas dėl trumpos priekinės dalies

• Labai manevringas, kai vairalazdė pakelta aukštyn

• Smarkus greitėjimas ir didelis greitis

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.

Maksimalus našumas mūsų 
profesionalus akumuliatorių valdymo 
dėka: Ypač didelės talpos 
akumuliatoriai, papildomai 
integruotas įkroviklis ir supaprastintas 
akumuliatoriaus keitimas leidžia dar 
ilgiau dirbti išlaikant įprastai didelį 
našumą.

Optimizuotas skirtingų padėklų 
tvarkymas, taip pat pasirenkamas 
stiebo ir ratukinių šakių kėlimo 
funkcijos atskyrimas sumažina 
nelaimingų atsitikimų riziką ir 
užtikrina didesnį saugumą 
perkraunant prekes ir renkant 
užsakymus.

Nesvarbu, ar reikia naudoti šaldomame 
sandėlyje, ar prekėms perkrauti ar tik 
užsakymams rinkti, su smulkias 
priedais, kaip, pvz., rašymo pultu su 
apšvietimu, ar apsauginėmis krovinio 
grotelėmis - šie modeliai pritaikomi 
pagal Jūsų poreikius.

Efektyvi trifazė technika
• Didelis efektyvumas su puikiu 

energijos balansu.
• Galingas greitėjimas.
• Važiavimo greitis tolygiai 

reguliuojamas važiavimo jungikliu.
• Greitai keičiama važiavimo 

kryptis.
• Nėra anglinių šepetėlių, todėl 

traukos varikliui nereikia 
priežiūros.

• 2 metų garantija važiavimo 
varikliui.

Profesionalus akumuliatorių 
valdymas
• Akumuliatoriaus talpa iki 250 Ah 

garantuoja ilgą veikimo trukmę.
• 2 PzB 200 Ah akumuliatoriai skirti 

išimti vertikaliai.
• 2 PzS 250 Ah akumuliatoriai 

išimami per šoną (papildoma 
įranga).

• Integruotas įkroviklis (24 V / 30 A 
akumuliatoriams su skysčiais ir 
akumuliatoriams, kuriems nereikia 
priežiūros) garantuoja paprastą 
įkrovimą iš kiekvieno tinklo 
kištukinio lizdo (pasirinktinai).

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.

Saugus padėklų tvarkymas
• Patogesnis skersinis tuščių 

europadėklų ir uždarų padėklų 
paėmimas, esant uždaroms 
slydimo trinkelėms abiejuose 
šakių galuose.

• Pusinio padėklo nuėmimas nuo 
europadėklo.

• Pusinių / ketvirtinių padėklų 
nuėmimas nuo europadėklų 
(papildoma įranga).

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.

• Tolygus apkrovos paskirstymas 
visiems ratams važiuojant tiesiai.

• Koncentruotai išoriniam 
atraminiam ratui važiuojant 
posūkiuose.

Sumažintos techninės priežiūros 
sąnaudos
• Techninės priežiūros 

nereikalaujantis trifazis variklis be 
anglies šepetėlių.

• 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.

Visada gerai informuotas
• Reguliuojamieji važiavimo 

parametrai reguliuojami „CanDis“ ir 
„CanCode“ (pasirinktinai).

• Informacijos rodmuo 
„CanDis“ (pasirinktinai) su 
papildomu darbo valandų skaitikliu 
ir techninių duomenų įrašymu.

• Iškrovos indikatorius (3 spalvų 
šviesos diodas) su kėlimo išjungimo 
funkcija.

• Transporto priemonė aktyvinama 
įvedus PIN ir per „CanCode“ 
pasirenkama viena iš 3 važiavimo 
programų (papildoma įranga).

Impulsinė valdymo sistema
• Važiavimo jungikliu iš anksto 

nustatytas greitis išlaikomas 
kiekvienoje važiavimo situacijoje, 
taip pat įkalnėse / nuokalnėse.

• Automatinis stabdymas netyčia 
riedant nuo rampos.

• Optimaliai prisitaikoma prie bet 
kokių poreikių, individualiai 
nustačius važiavimo parametrus 
(pagreitis, galutinis greitis, variklio 
stabdys).

• Galima rinktis iš 3 skirtingų 
važiavimo programų (papildoma 
įranga).

• Energijos grąža generatoriniu 
stabdžiu mažinant važiavimo greitį.

• Važiuojant skleidžiamas labai žemas 
triukšmo lygis.

Papildoma įranga
• Rašymo pultas su apšvietimu.
• Apsauginės krovinio grotelės.
• Paprastas stabdžio atleidimas 

specialia jungimo spyna.
• Šaldomųjų sandėlių versija.



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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