
Elektrinis vežimėlis su papildomu 
atraminių šakių pasikėlimu
EJD 120/222
Kėlimo aukštis: 1500-2905 mm / Keliamoji galia: 2000-2200 kg



Universalus krautuvas
dviejų padėklų gabenimui vienu 
metu.
Daug kėlimo aukščio variantų, leidžiančių krautuvą universaliai panaudoti.

Universalūs ir kompaktiški elektriniai aukštai keliantys vežimėliai EJD puikiai tinka padėklų dviem aukštais gabenimui ant 
rampų ir nelygiais paviršiais bei krovimui ir iškrovimui aukštyje iki 2 905 mm. Efektyvūs krautuvai išlieka stabilūs maksimaliai 
manevruojant net ir siaurose sandėliavimo vietose.

EJD dirba dvigubai greičiau nei įprastinis krautuvas, nes vienu metu paima du padėklus. Geriausią darbo saugą užtikrina 
išmaniosios pagalbinės sistemos, ilga apsauginė vairalazdė su 4 pakopų kojų apsauga, atšvaitai bei optimalus šakių galų 
matomumas.

Modernus trifazis variklis įspūdingai galingas, ypač efektyvus ir pasižymi efektyviausiu energijos suvartojimu. Trys lanksčiai 
pasirenkamos važiavimo programos ir standartinė, jautri proporcingoji hidraulinė sistema, kontroliuojanti kėlimą ir nuleidimą, 
garantuoja patogų darbą.

 

 

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

Visi privalumai trumpai

• Daugiafunkcis krautuvas, keliantis dviem aukštais sudėtus padėklus.

• Lankstus sukrovimas ir iškrovimas iki 2 905 mm aukščio.

• Didelis kėlimo aukščių pasirinkimas trijų rūšių stiebais.

• Galima įsigyti su ličio jonų technologija.

• Daug didžiausią saugumą užtikrinančių pagalbinių sistemų.

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.

Nesvarbu, ar energiją taupanti 
trifazės srovės technologija, ar 
pažangi ličio jonų technologija - 
įsigiję EJD pasirenkate krautuvą, su 
kuriuo įvairiose srityse dirbsite 
ekonomiškai.

Dėl lankstaus proporcingosios 
hidraulinės sistemos pritaikymo 
krovimo darbai tampa tikslūs nei bet 
kada anksčiau. Nesvarbu, ar 
gabenate padėklus, ar dirbate ant 
rampos ar aukštyje - saugumas yra 
svarbiausias šio universalaus 
krautuvo prioritetas.

Nors universalus, bet tikslus: pasirinkite 
tiksliai tokią krautuvo įrangą, kuri 
atitiktų Jūsų sandėlio reikalavimus. EJD 
siūlo platų papildomų funkcijų spektrą 
kiekvienam poreikiui patenkinti.

Išmanus valdymas ir pažangi pavarų 
technika
• Modernūs trifaziai traukos varikliai 

Jums užtikrins didesnį našumą 
mažesnėmis veiklos sąnaudomis.

• EKO važiavimo režimas užtikrina 
mažas energijos sąnaudas 
važiuojant pastoviu greičiu.

• Apsauga nuo riedėjimo atgal 
įkalnėse.

• Be anglies šepetėlių, nes 
naudojamas traukos variklis, 
kuriam nereikia techninės 
priežiūros.

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

375 Ah garantuoja ilgą veikimo 
trukmę.

• Akumuliatoriaus skyrius S su 
150 Ah (EJD 120), M su 250 Ah 
arba L su 375 Ah (EJD 222).

• Papildomu integruotu įkrovikliu, 
skirtu akumuliatoriams su 
skysčiais ir akumuliatoriams, 
kuriems nereikia techninės 
priežiūros, galima paprastai įkrauti 
iš kiekvieno 230 V maitinimo 
lizdo.

• Šoninis akumuliatoriaus keitimas 
M ir L akumuliatoriaus skyriuje 
padeda sutaupyti laiko ir 
ergonomiškai keisti 
akumuliatorius.

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 lyginant su švino 
rūgšties akumuliatoriais.

• Nereikia įkrovimo patalpų ir 
vėdinimo, kadangi nesusidaro 
dujų.

Tvirta konstrukcija
• Uždaras važiuoklės kontūras.
• Iki 7 mm plieninis rėmas 

intensyviam darbui.

Patogus krovinio krovimas bei 
iškrovimas
• Padėklo atrama prie rėmo 

užtikrina greitą ir tikslų 2 padėklų 
vieno virš kito padėjimą.

• Daugiafunkcė vairalazdės galva 
intuityviam visų kėlimo ir 
nuleidimo funkcijų valdymui.

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

• Šakių pakėlimas ir nuleidimas 
spaudžiant šoninius mygtukus 
užsakymų rinkimo metu.

Patogus ir saugus darbas
• Lankstus pasirinkimas iš trijų 

važiavimo programų.
• Pasirenkami, integruoti žibintai 

užtikrina geresnį matomumą 
prastai apšviestose srityse.

• 4 pakopų apsauginė vairalazdė 
aktyviai kojų apsaugai.

Visada gerai informuotas
• Pasirenkamas 2 colių papildomas 

ekranas, skirtas pagalbinėms 
sistemoms, gerai matomas 
kraunant krovinius.

• Akumuliatoriaus įkrovą, darbo 
valandų skaičių ir klaidos 
pranešimus.

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

Įvairiapusis dėl ratukinių šakių kėlimo
• Vienu metu galima gabenti 2 

padėklus.
• Papildomas kėlimo mechanizmas 

ratukinių šakių pakėlimui atskirai 
nuo šakių.

Lankstumas dirbant valdymo einant 
režimu
• Individualus pritaikymas dėl 

daugybės skirtingų formų kėlimo 
mechanizmų (EF = vienas stiebas, 
ZT = dvigubas teleskopinis stiebas, 
DT = trigubas teleskopinis stiebas).

• Transporto priemonės judėjimas 
ergonominiu 5,6 km/h greičiu 
užtikrina patogų ir saugų 
manevravimą.

• 3 važiavimo programoje galima 
individualiai pritaikyti didžiausią 6 
km/h greitį.

• Optimalaus apšvietimo žibintai.

Papildoma įranga
• Šaldomųjų sandėlių versija.
• 2 aukščių apsauginės krovinio 

grotelės.
• Papildomas laikiklis ant 

akumuliatoriaus skyriaus gaubto.
• Tvirta, universaliai naudojama 

pasirenkamoji apkaba.
• Žibintai sunkvežimiui apšviesti.
• Plėvelės ritinių laikiklis.
• A4 lentelė rašymui.
• Magnetinė dėtuvė.



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

EJD 120 2000 kg 1660 mm 6 km/h 2343 mm 0,25 m/s

EJD 222 2200 kg 2905 mm 6 km/h 2447 mm 0,25 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 produkcijos gamyklos 
Norderstedte, Moosburge ir Landsberge 

yra sertifikuotos.
 

„Jungheinrich“ krautuvai atitinka Europos 
saugos reikalavimus.  
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