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



Universalus krautuvas
krovinių gabenimui vidutiniais 
atstumais.
Saugus ir efektyvus krovinių gabenimas ir pakėlimas į 6 m aukštį.

Efektyvūs ir universalūs elektriniai vairalazde valdomi krautuvai ERC pasižymi ypač ekonomišku krovinių pervežimu ilgesniais 
atstumais ir jų sukrovimu ir iškrovimu aukštesnėse stelažų lentynose. Krautuvai su atlenkiama stovėjimo platforma arba 
pasirenkamu ratukinių šakių kėlimo mechanizmu labai lanksčiai pritaikomi dirbant vidutiniais atstumais.

Dėl didesnės prošvaisos nelygūs paviršiai ir rampos ne kliūtis. Papildomas ratukinių šakių kėlimo mechanizmas leidžia 
transportuoti du padėklus vienu metu ir tokiu būdu žymiai pagreitinamas prekių perkrovimas.

Galingas ir ypač tikslus kėlimo variklis užtikrina tolygų ir medžiagas tausojantį krovinių kėlimą ir nuleidimą į 6 metrų aukštį. Be 
to, keturių ratų koncepcija bei pasirenkamos pagalbinės sistemos, kaip, pvz., apsaugos nuo perkrovos sistema 
„operationCONTROL“ arba išankstinio kėlimo aukščio nustatymo sistema „positionCONTROL“, padidina sandėlio saugumą ir 
efektyvumą.

 

 

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

Visi privalumai trumpai

• Efektyvus pakrovimas ir iškrovimas kėlimo aukštyje iki 6 m.

• Manevringas ir kompaktiškas dėl mažų gabaritų.

• Ergonomiškas darbas dėl atlenkiamos stovėjimo platformos.

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

• Išmanios pagalbinės sistemos užtikrina didesnį sandėlio saugumą.

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.

ERC yra greitas, stiprus ir 
ekonomiškas trifazių traukos ir 
kėlimo variklių dėka, ir dar 
efektyvesnis, ypač dirbant kelių 
pamainų režimu.

Visiškai susikoncentruoti į krovimą 
dideliame aukštyje leidžia intuityviai 
valdoma daugiafunkcė vairalazdės 
galva.

Šių transporto priemonių 
manevringumo ir komforto 
pusiausvyra puikiai priderinta prie Jūsų 
individualių naudojimo reikalavimų.

Išmanus valdymas ir pažangi pavarų 
technika
• Modernūs trifaziai traukos varikliai 

Jums užtikrins didesnį našumą 
mažesnėmis veiklos sąnaudomis.

• Didelis efektyvumas su puikiu 
energijos balansu.

• Galingas greitėjimas.
• Greitai keičiama važiavimo 

kryptis.
• Apsauga nuo riedėjimo atgal 

įkalnėse.
• Didesnis važiavimo greitis ir 

greitėjimas dėl „drivePLUS“ (11 
km/h vietoj 9 km/h) ir nuo 
apkrovos priklausantis važiavimas 
ir vairavimas.

Ilga veikimo trukmė su švino rūgšties 
akumuliatoriumi
• Didelė akumuliatoriaus talpa iki 

375 Ah garantuoja ilgą veikimo 
trukmę.

• Integruotas įkroviklis (24 A) 
akumuliatoriams su skysčiais ir 
akumuliatoriams, kuriems nereikia 
techninės priežiūros, skirtas 
paprastai įkrauti iš bet kokio 230 V 
kištukinio lizdo (pasirinktinai).

• Akumuliatoriaus išėmimas per 
šoną intensyviai dirbant keliomis 
pamainomis (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.

Patogus krovinio krovimas bei 
iškrovimas
• Daugiafunkcė vairalazdės galva 

intuityviam visų kėlimo ir 
nuleidimo funkcijų valdymui.

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

• Švelnų krovinio padėjimą užtikrina 
proporcingoji hidraulinė sistema.

• Keturių ratų koncepcija užtikrina 
didelį stabilumą.

Patogus ir saugus darbas
• Elektrine vairalazde galima dirbti 

nepavargstant.
• „curveCONTROL“ užtikrina 

automatiškai sumažintą greitį 
posūkiuose.

• Spyruokliuojanti stovėjimo 
platforma efektyviai pašalina 
apkrovą nuo operatoriaus 
stuburo.

• Į minkšta medžiaga aptrauktas 
šonines apsaugas (pasirinktinai) 
patogų laikytis važiuojant 
posūkiais.

• Kėlimas ir nuleidimas šakėmis bei 
važiavimas spaudžiant ant 
papildomos apkabos išdėstytus 
mygtukus užsakymų rinkimo 
metu (pasirinktinai).

Visada gerai informuotas
• 6 colių papildomas ekranas su 

apkrovos indikatoriumi 
(pasirinktinai), skirtas pagalbinėms 
sistemoms.

• Standartinis ekranas, kuriame 
rodoma akumuliatoriaus įkrova, 
darbo valandų skaičius ir klaidų 
pranešimai.

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

Lanksčios naudojimo galimybės, kai 
krautuvą valdo važiuojantis 
operatorius
• 1 konstrukcija: atlenkiama 

stovėjimo platforma be šoninių 
apsaugų, 6 km/h važiavimo greitis.

• 2 konstrukcija: atlenkiama 
stovėjimo platforma su šoninėmis 
apsaugomis (pasirinktinai), 7 km/h 
važiavimo greitis.

• 3 konstrukcija: atlenkiama 
stovėjimo platforma su šoninėmis 
apsaugomis ir dideliu „drivePLUS“ 
greičiu (pasirinktinai), 11 km/h 
važiavimo greitis.

Lankstumas dirbant valdymo einant 
režimu
• Esant mažai vietos, stovėjimo 

platforma ir šoninės apsaugos 
paprasčiausiai užlenkiamos.

• 4,4 km/h greičiu judančio krautuvo 
valdymas.

Įvairiapusis dėl ratukinių šakių kėlimo
• Papildomas kėlimo mechanizmas 

ratukinių šakių pakėlimui atskirai 
nuo šakių.

• Vienu metu galima gabenti 2 
padėklus (pasirinktinai).

Papildoma įranga
• Tandeminiai atraminiai ratukai 

siekiant sumažinti dėvėjimąsi.
• Šaldomųjų sandėlių versija.
• Apsauginės krovinio grotelės.
• Šakių griovelių apsauga nuo 

dėvėjimosi.



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

ERC 212z 1200 kg 4700 mm 6 km/h 2302 mm 0,4 m/s

ERC 214z 1400 kg 6000 mm 6 km/h 2323 mm

ERC 216z 1600 kg 6000 mm 6 km/h 2323 mm 0,3 m/s

ERC 220z 2000 kg 4800 mm 6 km/h 2323 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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