
Elektrinis keleivinis / pėsčiųjų vilkikas
ERE 120-230
Kėlimo aukštis: 122 mm / Keliamoji galia: 2000-3000 kg



Tvirtas važiuojančio operatoriaus 
valdomas kėlimo vežimėlis
šalia Jūsų.
Keičiamas ir universalus.

Lankstus ir galingas elektrinis važiuojančiojo operatoriaus vairalazde valdomas kėlimo vežimėlis ERE ne tik manevringas, bet 
ir patogus jame dirbančiam operatoriui. Tiesiog įlipkite į jį ir padidinkite savo perkrovimo rodiklius.Be to, šie prietaisai labai 
universalūs, nes modulinė sistema leidžia juos pritaikyti prie Jūsų individualių poreikių. Norėdami krautuvus pritaikyti darbui 
pagal savo poreikius, juos galite įvairiai modifikuoti ir tokiu būdu padidinti efektyvumą, saugumą arba paruošti juos darbui 
lauke. Pavyzdžiui, keturi skirtingi platformos variantai siūlo ergonominius sprendimus Jūsų individualiems poreikiams. Didelis 
ERE krautuvų greitis ir pagreitis pasiekiami naudojant galingą pavaros koncepciją, kuri užtikrina maksimalų našumą ir sutaupo 
iki 33 proc. energijos. Mūsų trifaziai varikliai užtikrina aukštą našumą ir greitą atsaką, neprarandant manevringumo.

 

 

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

Visi privalumai trumpai

• Tvirta plieno važiuoklė sunkiausioms darbo sąlygoms

• Galima individualiai konfigūruoti 50 skirtingų įrangos variantų

• Greitas ir našus pasiekiant didžiausią 14 km/h greitį (su „drivePLUS“)

• Manevringas ir kompaktiškas dėl trumpos priekinės dalies

• Didesnį saugumą užtikrinančios išmanios pagalbinės sistemos

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.

Pažangios pagalbinės programos, 
pvz., nuo apkrovos priklausanti 
„curveCONTROL“ ir „drivePLUS“ 
įrangos paketas užtikrina itin aukštą 
vairavimo našumą suvartojant ypač 
mažai energijos.

Individualus mūsų ergonomiškų 
stovėjimo platformų pritaikymas 
užtikrina didesnį saugumą, kuris 
atsiranda dėl nevarginančio darbo, ir 
iki 15 % didesnį našumą dėl išmanių 
pagalbinių sistemų naudojimo.

Dėl daugybės pritaikymo galimybių šie 
modeliai yra vieni iš mūsų lanksčiausiai 
pritaikomų krautuvų. Jūs 
nusprendžiate, ko Jums reikia Jūsų 
kasdieniam darbui sandėlyje - 
energijos efektyvumo, saugumo, 
ergonomijos.

Galinga pavaros koncepcija
• Didelis greitėjimas ir galinis greitis.
• Geresnės važiavimo savybės, nuo 

krovinio priklausanti 
„curveCONTROL“ funkcija ir 
apkrovos rodmuo su „drivePLUS“ 
įrangos paketu.

• Dar daugiau energijos sutaupoma 
su papildomu įrangos paketu 
„drive&ecoPLUS“.

• Energijos grąža stabdant 
rekuperaciniu stabdžiu.

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.

Išmanios pagalbinės sistemos
• Su papildomai įsigyjama 

„positionCONTROL“ našumas 
padidėja 15 %: kėlimo trukmė 
sutrumpinama, iš anksto 
apibrėžiant kėlimo aukštį, ir kartu 
įgyvendinama padėklo laisvoji 
eiga, pakeliant vieną kartą.

Saugus ir ergonomiškas darbas
• 4 skirtingi stovėjimo platformos 

variantai.
• Papildomai amortizuojanti 

stovėjimo platforma su 
individualiomis ir paprastomis 
pritaikymo galimybėmis.

• Pasirinktina aukščio reguliavimo 
funkcija ir skirtingų valdymo 
elementų amortizavimas.

• „curveCONTROL“ užtikrina 
optimalų ir saugų greitį posūkyje.

• Įvairios praktiškos dėtuvės.
• Standartiniai integruoti atšvaitai 

pagerina matomumą.
• Prastai apšviestose srityse geresnį 

matomumą sukuria papildomai 
integruojami dienos šviesos 
diodiniai žibintai.

• Vairuotojo apsauga: aktyvi kojų 
apsauga skirta, transporto 
priemonės važiavimo greičiui 
sumažinti: papildoma įranga.

Individualus pritaikymas
• Nuo pradedančiųjų iki didelio 

našumo transporto priemonės.
• Individualiai pasirenkami įvairūs 

stovėjimo platformų variantai.
• Optimalus krovinių pervežimo 

našumas pritaikytu greičiu – 6, 9, 
12,5, 14 km/h.

• Keliamoji galia nuo 2 iki 3,0 t.
• Mechaninė arba elektrinė 

vairalazdė, atsižvelgiant į naudojimo 
atvejui keliamus reikalavimus.

Kita papildoma įranga
• Gausybė priedų leidžia individualiai 

pritaikyti Jūsų naudojimui.
• Tvirta, universaliai naudojama 

pasirenkamoji apkaba, pvz., ryšio 
sistemos komponentams.

• Naudojant „silentDRIVE“ prekės 
vežiojamos dar tyliau.

• Pasirenkamai įsigyjamas išorėje 
esantis patogus įkrovimo lizdas.

• 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

ERE 120 6km/h 2000 kg 6 km/h 2299 mm 0,04 m/s

ERE 120 2000 kg 9 km/h 2299 mm 0,04 m/s

ERE 125 2500 kg 9 km/h 2299 mm 0,07 m/s

ERE 225 2500 kg 12,5 km/h 2299 mm 0,07 m/s

ERE 225 drive
PLUS

2500 kg 14 km/h 2299 mm 0,07 m/s

ERE 230 3000 kg 12,5 km/h 2372 mm 0,07 m/s

ERE 230 drive
PLUS

3000 kg 14 km/h 2372 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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