
Elektrinis vežimėlis su papildomu 
atraminių šakių pasikėlimu
EJC 112z
Kėlimo aukštis: 2500-4700 mm / Keliamoji galia: 1200 kg



Kompaktiškas aukštai keliantis 
vežimėlis
su papildomu kėlimo įrenginiu.
Lanksčiam naudojimui ankštoje erdvėje.

Manevringi ir lankstūs aukštai keliantys vežimėliai EJC 112z yra ypač universalūs. Papildomas ratukinių šakių kėlimo 
mechanizmas padidina šių krautuvų prošvaisą, o tai leidžia greitai ir lengvai įveikti didelius nelygumus, slenksčius ir rampas. 
Be to, ratukinių šakių kėlimo mechanizmą galima naudoti dviejų padėklų vienu metu transportavimui. Ratukinės šakės ir 
stiebo kėlimo mechanizmai veikia nepriklausomai vienas nuo kito. Net ir ankščiausiose erdvėse EJC 112z dėl savo 
kompaktiško dizaino nepraranda savo manevringumo. Proporcingoji hidraulinė sistema užtikrina net ir sunkių krovinių tolygų 
ir tikslų sukrovimą ir iškrovimą. Tai apsaugo ne tik krovinį, bet ir krautuvą bei Jūsų sandėlio infrastruktūrą. Galingi trifaziai 
varikliai varomi ilgaamžiais akumuliatoriais, kurie greitai ir lengvai įkraunami integruotu įkrovikliu. Dar lankstesnį EJC 112z 
naudojimą užtikrina mūsų pažangi ličio jonų technologija.

 

 

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

Visi privalumai trumpai

• Įvairiapusis dėl ratukinių šakių kėlimo mechanizmo

• Manevringas ir kompaktiškas dėl mažo darbinio koridoriaus pločio

• Proporcingoji hidraulinė sistema užtikrina švelnų kėlimą ir nuleidimą

• Visi parametrai kontroliuojami 2 colių ekrane

• Paprastas akumuliatoriaus įkrovimas integruotu įkrovikliu

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“ aukštai 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.

Dar efektyvesnį prekių perkrovimą 
garantuoja pasirenkamas dviejų 
padėklų transportavimas vienas virš 
kito. Didelės akumuliatorių talpos 
leidžia dirbti ypač ilgomis 
pamainomis.

Manevringas ir saugus ankštose 
erdvėse dėl kompaktiško dizaino ir 
proporcingosios hidraulinės 
sistemos, kurios dėka krovimas 
vyksta ypač saugiai.

Visada viskas po ranka dėl praktiškų 
dėtuvių ir pakankamos erdvės Jūsų 
naudojimo atveju reikiamoms 
pagalbinėms priemonėms laikyti.

Įvairiapusis dėl ratukinių šakių 
kėlimo mechanizmo
• Atskirai nuo kėlimo stiebo 

reguliuojamas ratukinių šakių 
kėlimo mechanizmas padidina 
prošvaisą ir leidžia lanksčiau 
naudoti.

• Ratukinių šakių ir akumuliatoriaus 
skyriaus pakėlimas į 122 mm 
aukštį.

• Nesunkiai įveikiami grindų 
nelygumai, rampos, pervažiavimo 
skardos, slenksčiai arba 
estakados.

• Efektyvus prekių transportavimas.
• Ratukinių šakių kėlimo 

mechanizmo keliamoji galia: 2,0 
t.

• Papildomai įdiegiama 2 padėklų 
(vienas virš kito) paėmimo 
funkcija (stiebu keliama maks. 
600 kg / bendra apkrova maks. 
2000 kg).

Ilga veikimo trukmė
• Ilga veikimo trukmė, nes 

akumuliatoriaus talpa siekia iki 
200 Ah.

• Integruotas įkroviklis 
(pasirinktinai) skirtas paprastai 
įkrauti iš kiekvieno 230 V šakutės 
lizdo (taip pat tiekiama su 
sparčiojo įkrovimo funkcija, kai 
galima įkrauti pamainos metu).

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.

Visada gerai informuotas
• 2 colių ekranas (pasirinktinai) kaip 

centrinis rodmenų ir nustatymų 
įtaisas.

• Akumuliatoriaus įkrovą, darbo 
valandų skaičių ir klaidos 
pranešimus.

• Pasirinkimas iš 3 važiavimo 
programų.

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

Manevringas ir kompaktiškas
• Kompaktiški matmenys ir mažas 

darbinio koridoriaus plotis leidžia 
dirbti ankštose vietose.

• Saugu dirbti, net esant pakeltai 
aukštyn vairalazdei ir nuspaustam 
lėtosios eigos mygtukui.

Saugus sukrovimas bei iškrovimas
• Krovinys tiksliai ir švelniai keliamas 

reguliuojamo sukimosi greičio ir 
sumažinto triukšmo hidrauliniu 
varikliu.

• Švelnų krovinio padėjimą užtikrina 
proporcingoji hidraulinė sistema.

• Važiavimo greitis automatiškai 
sumažinimas keliant aukščiau nei 
1,8 m aukščio.

• Užapvalintas ir uždaras krautuvo 
kontūras.

• Keturių ratų koncepcija užtikrina 
didžiausią stabilumą.

• Pakankamą atstumą tarp 
operatoriaus ir krautuvo užtikrina 
ilga apsauginė vairalazdė.

Konstrukcija, kuriai patogu atlikti 
techninę priežiūrą
• Mažesnis šakių susidėvėjimas dėl 

lėtos eigos nuleistomis šakėmis 
(papildoma įranga).

• Techninės priežiūros angos 
priekiniame skyde.

• Ratai keičiami tik truputį pakėlus 
krautuvą, naudojant atraminį ratą su 
kaištiniu mechanizmu.

Praktiškos dėtuvės
• Daug erdvės pagalbinėms 

priemonėms laikyti.
• Dokumentų dėtuvė priekiniame 

gaubte.
• Dėtuvė šalia prietaisų skydo.
• Dėklas popieriui su spaustuku ant 

akumuliatoriaus skyriaus gaubto.

Kita papildoma įranga
• Apsauginės krovinio grotelės.
• Įmontuojamas įkroviklis.
• Šaldomųjų sandėlių konstrukcija.



Modelis apžvalga
Tinkamas jūsų programų modelis:
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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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