
Elektrinis vežimėlis su papildomu 
atraminių šakių pasikėlimu
ERD 220i
Kėlimo aukštis: 3760 mm / Keliamoji galia: 2000 kg



Krautuvas, nesileidžiantis į jokius 
kompromisus.
Kompaktiškas, ergonomiškas ir saugus kaip niekada anksčiau.

ERDi yra naujovė, atitinkanti daugybę reikalavimų vos viename krautuve. Tai krautuvas, keliantis dviem aukštais sudėtus 
padėklus, pasižymintis itin kompaktiškais matmenimis ir aukščiausio lygio trijų pusių plienine apsauga bei erdvia vairuotojo 
stovėjimo vieta. Vietoje didelės ir sunkios akumuliatoriaus dėžės dabar kompaktiški ličio jonų akumuliatoriaus moduliai 
elegantiškai įsilieja į krautuvo dizainą. Tai novatoriška koncepcija, už kurią „Jungheinrich“ buvo ne kartą apdovanota.

Ypatingas akcentas - sunkvežimių aplinkos atpažinimas: krautuvas stabdo automatiškai, todėl važiuojant per rampą labiau 
apsaugoma nugara. Prastai apšviestame sunkvežimių viduje automatiškai įsijungia žibintai, dėl ko lengviau paimti padėklus.

Kai perkrovimo sandėlyje dauguma darbų atliekami aukštyje, itin kompaktiškų matmenų ERDi užima labai mažai vietos ir 
kartu saugiai apsaugo jame esančius žmones. ERDi gali pakelti du vienas ant kito sudėtus padėklus, o dėl trigubo kėlimo 
stiebo pasiekiamas iki 3 760 mm stelažų aukštis - didesnio našumo neįmanoma pasiekti.

 

 

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

Visi privalumai trumpai

• Kompaktiškiausias krautuvas savo klasėje.

• Erdvi stovėjimo platforma su tvirta trijų pusių apsauga.

• Specialiai sukurtas sudėtingiems darbams sunkvežimiuose.

• Geriausios našumo vertės rinkoje.

• Lankstus kėlimo stiebas, siekiantis 3 stelažo lygį.

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.

Saugumas Individualumas Efektyvumas
Geriausios saugaus darbo 
sąlygos.

Transporto priemonė tokia 
pat individuali kaip ir Jūsų 
verslas.

Didžiausia galia, pasiekiama 
naudojant efektyviausius 
krautuvus.

Nepaisant mažesnių gabaritų, 
vairuotojo skyrius išlieka toks pat. Be 
to, operatorius gerokai saugesnis.

ERDi galima naudoti įvairiapusiškai: 
sunkvežimyje, sandėlyje, vežti 
didesniais atstumais.

Dėl novatoriškos ličio jonų 
akumuliatoriaus konstrukcijos ERDi yra 
iki 300 mm trumpesnis už panašius 
krautuvus, todėl greičiau ir efektyviau 
perkrauna prekes.

Trijų pusių apsauga
• Tvirtos plieninės šoninės sienos 

apsaugo kartu važiuojančius 
žmones iš trijų pusių.

• Erdvi stovėjimo platforma, kad 
kartu važiuojantis žmogus 
neišsikištų už krautuvo kontūro. 
Sumažinta nelaimingų atsitikimų 
rizika.

• Pasirinktinai: kojų apsaugos 
jutiklis, skirtas greičiui sumažinti, 
kai tik koja išsikiša virš stovėjimo 
platformos.

• Pasirinktinai: vairuotojo 
apsauginis stogelis, apsaugantis 
nuo krintančių krovinių.

Sunkvežimyje
• Sklandus, nugarai nekenksmingas 

važiavimas rampa dėl automatinio 
važiavimo greičio mažinimo.

• Optimalus matomumas dėl 
automatiškai įsijungiančio 
darbinio žibinto. Greitas ir saugus 
padėklų paėmimas neakinant 
operatoriaus.

Krovinių tvarkymas 
(„operationCONTROL“)
• Daugiafunkciniame spalvotame 

ekrane aiškiai rodomas kėlimo 
aukštis, krovinio svoris ir likęs 
kėlimo aukštis (pasirinktinai).

• Trigubas įspėjimas apie perkrovą: 
garsinis, jutiminis ir vaizdinis 
(pasirinktinai).

Pasyvioji sauga
• Integruota „Floor-Spot“ sistema 

praneša apie artėjantį ERDi. 
Išvengiama susidūrimų su 
žmonėmis ir transporto 
priemonėmis.

Platformų variantai
• Dvi versijos (kompaktiška ir itin 

kompaktiška), abi ne mažiau 
erdvios nei ankstesnis modelis ir 
su didele plienine šonine apsauga.

Ergonomika
• Ergonomiškos formos, 

paminkštinta vairuotojo vieta 
suteikia atramą bet kokioje 
vairavimo situacijoje.

• Idealiai tinka kaip kūno atrama 
stovint šonu arba dažnai keičiant 
kryptį stovint priekyje.

• Pasirinktinai: amortizuota 
platforma su vairuotojui 
pritaikoma spyruokline pakaba.

Lanktus trigubas kėlimo stiebas
• Ženkliai išplėstos naudojimo 

galimybės.
• Sunkvežimyje: kompaktiškas 

konstrukcinis aukštis ir laisvoji 
eiga, kad būtų galima 
nesudėtingai pakrauti ir iškrauti.

• Sandėlio aplinkoje: galima krauti 
iki trečio stelažo lygio pakeliant iki 
3 760 mm.

Darbo vieta
• Įvairios pasidėjimo galimybės - 

priekyje ir šoninėse sienelėse.
• Pasirinktinai: USB sąsaja ir 

pasirenkamoji apkaba, prie kurios 
galima pritvirtinti papildomą 
įrangą, pavyzdžiui, plėvelės ritinio 
laikiklį, A4 formato rašymo lentą 
arba terminalus.

• Pasirenkamas mygtukinis režimas, 
palengvinantis užsakymų rinkimo 
užduotis.

Kita
• Decentralizuotas įkrovimas iš bet 

kurio lizdo su pasirenkamu 
integruotu įkrovikliu.

• Taip pat galima naudoti 
šaldomame sandėlyje iki -28 °C.

Matmenys
• Nedideli matmenys leidžia 

efektyviau išnaudoti plotą.
• Didelis manevringumas leidžia 

tiksliai manevruoti priešais 
sunkvežimį ir jame arba ankštuose 
sandėliuose.

• Didelis judrumas, užtikrinantis 
greitesnius darbo procesus ir 
didesnį produktyvumą.

Ličio jonų technologija
• Nereikalinga techninė priežiūra ir 

labai trumpi įkrovimo laikai.
• Lengvai pasiekiama patogaus 

įkrovimo sąsaja dažnam tarpiniam 
įkrovimui.

Važiavimas rampa
• Tvirta važiuoklė ir spyruoklinė 

pavaros sistema atlaiko net 
sunkiausius darbus.

• Optimalus svorio paskirstymas ir 
išmanioji 5 ratų važiuoklė užtikrina 
optimalią trauką ir puikų valdymą 
ant kiekvienos rampos.

Našumas
• Galingas greitėjimas ir iki 14 km/val. 

maksimalus greitis leidžia 
dinamiškai perkrauti prekes.

• Greitas ir tikslus krovinių kėlimas ir 
nuleidimas.

• Efektyvus padėklų transportavimas 
dviem aukštais: dviejų padėklų 
tvarkymas vienu metu (2 x 1 000 
kg).

Valdymas
• Greitai išmokstama naudotis ir 

paprastas darbas dėl intuityvaus 
„smartPILOT“ valdymo su 
automatiniu centravimu ir 
standartiniu aukščio reguliavimu.

• Visas krautuvo funkcijas galima 
valdyti viena ranka.



Modelis apžvalga
Tinkamas jūsų programų modelis:

Pavadinimas Talpa / apkrovos Važiavimo greitis be 
krovinio

Darbinis plotis 
(800x1200 išilginis 
padėklas)

Kėlimo greitis be 
krovinio

ERD 220i 2000 kg 12,5 km/h 2574 mm 0,37 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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