
Elektrinis vežimėlis su papildomu 
atraminių šakių pasikėlimu
EJC 212z-220z
Kėlimo aukštis: 2400-6000 mm / Keliamoji galia: 1200-2000 kg



Tvirtas aukštai keliantis vežimėlis
intensyviam naudojimui.
Saugus sunkių krovinių pakėlimas į didelį aukštį.

Galingi ir tvirti 2 serijos EJC savaeigiai vežimėliai, pasižymintys dideliu kėlimo aukščiu ir didele likutine keliamąja galia, tobulai 
tinka intensyviam naudojimui ir sunkių krovinių sukrovimui ir iškrovimui dideliame aukštyje. Be to, mūsų pagalbinė sistema 
„operationCONTROL“ įspėja apie likutinės keliamosios galios viršijimą, arba išankstinio kėlimo aukščio nustatymo sistema 
„positionCONTROL“ užtikrina saugų ir veiksmingą prekių perkrovimą.

Papildomas ratukinių šakių pakėlimo mechanizmas padeda lengvai įveikti nelygius pagrindus, slenksčius ir rampas. EJC 2z 
taip pat gali vienu metu gabenti dvi plokštes, dėl ko žymiai padidėja prekių perkrovimas.

Dėl optimalaus valdymo sistemos ir mūsų mažai priežiūros reikalaujančių bei galingų trifazių variklių suderinimo šių tvirtų 
krautuvų energijos suvartojimas yra ypač mažas. Pranašumo suteikia ir galingas kėlimo variklis, kuris veikia tyliai ir užtikrina 
itin tolygų ir tikslų krovimą.

 

 

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

Visi privalumai trumpai

• Kėlimo aukštis iki 6 m ir didelė likutinė keliamoji galia.

• Pasirenkama nevarginanti elektrinė vairavimo vairalazde sistema.

• Proporcingoji hidraulinė sistema užtikrina švelnų kėlimą ir nuleidimą.

• Efektyvus dviejų padėklų vienu metu transportavimas dėl ratukinių šakių 
kėlimo mechanizmo.

• Ilga apsauginė vairalazdė ir optimalus šakių matomumas.

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 naudojant 
efektyviausius krautuvus.

Geriausios saugaus darbo 
sąlygos.

Transporto priemonė tokia 
pat individuali kaip ir Jūsų 
verslas.

Ypač ilga naudojimo trukmė, kurią 
užtikrina didelės talpos 
akumuliatoriai ir pasirenkama 
sparčiojo įkrovimo funkcija. Dirbant 
kelias pamainas akumuliatorius 
greitai ir lengvai pakeičiamas per 
šoną.

Prie patogaus valdymo prisideda 
saugumas. Ilga apsauginė vairalazdė 
kartu su uždaru krautuvo kontūru ir 
nuleistu skydu suteikia didelį 
saugumą operatoriui.

Viskas vienu žvilgsniu: 6 colių ekrane 
(pasirinktinai) valdymo panelės galima 
matyti kėlimo aukštį, likutinę keliamąją 
galią, įspėjimą dėl perkrovos ir tikslaus 
svėrimo rezultatus.

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.

• Galingas greitėjimas ir greitai 
keičiama važiavimo kryptis.

• Apsauga nuo riedėjimo atgal 
įkalnėse.

• Traukos variklis be anglinių 
šepetėlių, kuriam nereikia 
techninės priežiūros.

Ilga veikimo trukmė
• Ilga veikimo trukmė, nes 

akumuliatoriaus talpa siekia iki 
375 Ah.

• Integruotas įkroviklis 
(pasirinktinai) skirtas paprastai 
įkrauti iš kiekvieno 230 V lizdo 
(priklausomai nuo 
akumuliatoriaus tipo, maks. iki 
270 Ah taip pat tiekiama su 
sparčiojo įkrovimo funkcija, kai 
galima įkrauti pamainos metu).

Ličio jonų technologija
• Didelis prieinamumas dėl labai 

trumpo pakrovimo laiko.
• Nereikia keisti akumuliatoriaus.
• 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 su apkrovos 

indikatoriumi (pasirinktinai) kaip 
centrinis rodmenų ir nustatymų 
įtaisas.

• Akumuliatoriaus įkrovą, darbo 
valandų skaičių ir klaidos 
pranešimus.

• Pasirinkimas iš trijų važiavimo 
programų.

• Aktyvinamas raktiniu jungikliu 
arba „EasyAccess“ 
programuojamuoju mygtuku, PIN 
kodu arba papildomai įsigyjama 
siųstuvo-imtuvo kortele.

Saugus sukrovimas bei iškrovimas
• Intuityvus visų kėlimo ir nuleidimo 

funkcijų valdymas daugiafunkce 
vairalazde.

• Krovinys tiksliai ir švelniai keliamas 
reguliuojamo sukimosi greičio ir 
sumažinto triukšmo hidrauliniu 
varikliu.

• Švelnų krovinio padėjimą užtikrina 
proporcingoji hidraulinė sistema.

• Važiavimo greitis automatiškai 
sumažinamas, esant pakeltam 
kroviniui.

• Keturių ratų koncepcija užtikrina 
didelį stabilumą.

Konstrukcija, kuriai patogu atlikti 
techninę priežiūrą
• Lengvai atidaromos variklio 

dangtis pritvirtintas tik 2 varžtais.
• Techninės priežiūros angos 

priekiniame skyde.
• Dėl atraminio rato su kaištiniu 

mechanizmu galima paprastai 
pakeisti ratus, tik truputį pakėlus 
krautuvą.

• Visiškai nuo drėgmės ir purvo 
apsaugota vairalazdės elektronika 
pagal IP65 standartą.

Įvairiapusis dėl ratukinių šakių kėlimo
• Papildomas kėlimo mechanizmas 

ratukinių šakių pakėlimui atskirai 
nuo šakių.

• Vienu metu galima gabenti 2 
padėklus (pasirinktinai).

Praktiškos dėtuvės
• Dokumentų laikiklis priekiniame 

gaubte.
• Dėtuvė šalia prietaisų skydo.
• Rašiklių dėklas ir dėklas popieriui su 

spaustuku.

Papildoma įranga
• 6 colių papildomas ekranas, skirtas 

pagalbinėms sistemoms 
(pasirinktinai).

• Identiški atraminiai ratukai siekiant 
sumažinti dėvėjimąsi.

• Įvairių konstrukcinių aukščių 
apsauginės krovinio grotelės.

• Šaldomųjų sandėlių konstrukcija.
• Prisijungimo galimybės, pvz., su 

terminalais, skaitytuvais arba 
spausdintuvais.



Modelis apžvalga
Tinkamas jūsų programų modelis:

Pavadinimas Talpa / apkrovos Važiavimo greitis be 
krovinio

Darbinis plotis 
(800x1200 išilginis 
padėklas)

Kėlimo greitis be 
krovinio

EJC 212z 1200 kg 6 km/h 2267 mm 0,4 m/s

EJC 214z 1400 kg 6 km/h 2288 mm 0,3 m/s

EJC 216z 1600 kg 6 km/h 2288 mm 0,3 m/s

EJC 220z 2000 kg 6 km/h 2288 mm 0,34 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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