
Rietuvo
EJC 110 / 112
Kėlimo aukštis: 2500-4700 mm / Keliamoji galia: 1000-1200 kg



Manevringas aukštai keliantis 
vežimėlis
kroviniams trumpais atstumais 
gabenti.
Saugus manevravimas ankštoje patalpoje.

Tvirti ir patogūs 1 EJC serijos vairalazde valdomi krautuvai yra galingi pagalbininkai, kai sandėlyje reikia efektyviai atlikti 
krovimo ir transportavimo darbus. Dėl mažo darbinio pločio jie ypač tinka krovinių gabenimui ankštose patalpose.

Manevringumą užtikrina lėtosios eigos funkcija, kuri leidžia saugiai manevruoti aukštai pakėlus vairalazdę. Daugiafunkcė 
vairalazdės galvutė valdoma intuityviai ir abiem rankomis, todėl operatorius gali visiškai susikoncentruoti į krovimą. Tai 
padidina saugumą Jūsų sandėlyje.

1 serijos EJC vežimėliai lanksčiai naudojami dėl papildomai integruoto įkroviklio,

kuris prijungtas prie standartinio 230 V kištukinio lizdo lengvai ir bet kuriuo metu įkrauna ilgai tarnaujančius akumuliatorius. 
Šie krautuvai dar lanksčiau naudojami, jei jie varomi ličio jonų akumuliatoriais, kurie ypač greitai įkraunami ir nereikalauja 
techninės priežiūros.

 

 

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

Visi privalumai trumpai

• Galingas, techninės priežiūros nereikalaujantis trifazis variklis

• Proporcingoji hidraulinė sistema užtikrina švelnų kėlimą ir nuleidimą dviem 
lygiais

• Manevringas ir kompaktiškas dėl mažo darbinio koridoriaus pločio

• Paprastas akumuliatoriaus įkrovimas integruotu įkrovikliu (pasirinktinai)

• Galimi įvairūs kėlimo stiebai ir kėlimo aukščiai

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.

Kėlimo ir traukos varikliai pasižymi 
neįprastai dideliu efektyvumu, nes 
naudojama trifazė technika, ir tiksliu 
suderinimu su mūsų sukurtomis 
valdymo technologijomis.

Kompaktiška forma, leidžianti saugiai 
manevruoti ankštose erdvėse, ir 
keturių ratų koncepcija, užtikrinanti 
didelį stabilumą kraunant, leidžia šiais 
krautuvais dirbti ypač saugiai.

Konstrukcija, kurią patogu techniškai 
prižiūrėti, taip pat leidžia lanksčiai 
pritaikyti prie individualių naudojimo 
sąlygų. Techninė priežiūra atliekama 
greitai ir lengvai.

Išmani pavarų technika ir valdymo 
sistema
• Trifaziai varikliai užtikrina didesnį 

našumą tuo pačiu sumažinant 
veiklos sąnaudas dėl puikiai 
suderintos mūsų valdymo 
sistemos.

• Didelis efektyvumas su puikiu 
energijos balansu.

• Smarkus greitėjimas.
• Greitai keičiama važiavimo 

kryptis.
• Traukos variklis be anglinių 

šepetėlių, kuriam nereikia 
techninės priežiūros.

Ilga veikimo trukmė su švino rūgšties 
akumuliatoriumi
• Ilga veikimo trukmė, nes 

akumuliatoriaus talpa siekia iki 
200 Ah.

• Integruotas įkroviklis (papildoma 
įranga) skirtas paprastai įkrauti per 
bet kurį 230 V tinklo kištukinį lizdą 
(taip pat gali būti įdiegta greitojo 
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
• Dėl trumpo darbinio koridoriaus 

pločio puikiai tinka naudoti 
siaurose vietose.

• Galima judėti lėta eiga pakėlus 
vairalazdę.

Saugus sukrovimas bei iškrovimas
• Krovinys tiksliai ir švelniai keliamas 

reguliuojamo sukimosi greičio 
hidrauliniu varikliu.

• Krovinys švelniai nuleidžiamas 2 
lygių nuleidimo greičiu (EJC 110) 
ir proporcingąja hidrauline 
sistema (EJC 112, pasirinktinai 
EJC 110).

• Keturių ratų koncepcija užtikrina 
didžiausią stabilumą.

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

• Tylus darbas lėtai keliant kėlimo 
valdymo sistema.

Konstrukcija, kuriai patogu atlikti 
techninę priežiūrą
• Padangos pakeičiamos greičiau dėl 

techninės priežiūros angų 
priekiniame skyde.

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

• Pagal IP65 standartą nuo drėgmės 
ir purvo apsaugota vairalazdės 
elektronika.

• Pagal IP54 standartą nuo drėgmės 
ir purvo apsaugotas elektroninis 
valdiklis ir įmontuotas įkroviklis 
(pasirinktinai).

Praktiškos dėtuvės
• Dokumentų dėtuvė priekiniame 

gaubte.
• Dėtuvė šalia prietaisų skydo.
• Dėklas dokumentams su spaustuku 

(kartu su pasirinktinai užsakomu 
metaliniu gaubtu).

Papildoma įranga
• „CanDis“: iškrovos indikatorius ir 

darbo valandų skaitiklis.
• „CanCode“: prieigos leidimas 

įvedant PIN.
• Apsauginės krovinio grotelės.
• Prisijungimo galimybės, pvz., su 

terminalais, skaitytuvais arba 
spausdintuvais.

• Labai tvirtas metalinis 
akumuliatoriaus gaubtas skirtas 
naudoti sunkiausiomis sąlygomis.

• Šaldomųjų sandėlių konstrukcija.



Modelis apžvalga
Tinkamas jūsų programų modelis:

Pavadinimas Talpa / apkrovos Kėlimo aukštis 
(maks.)

Važiavimo greitis 
be krovinio

Darbinis plotis 
(800x1200 išilgi
nis padėklas)

Kėlimo greitis be 
krovinio

EJC 110 1000 kg 4300 mm 6 km/h 2121 mm 0,22 m/s

EJC 112 1200 kg 4700 mm 6 km/h 2121 mm 0,22 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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