
Lågplocktruck
ECE 225 / 227 (AU)
Lyfthöjd: 125 mm / Lastkapacitet: 2500-2700 kg



Den solida grunden
för högsta plockhastighet.
Robust konstruktion för användning i tuffa miljöer.

Våra flexibla och effektiva låglyftande plocktruckar i 2-serien kombinerar hög plockhastighet med optimal energieffektivitet 
och körkomfort. Med hjälp av olika driftnivåer klarar de lätt av alla individuella lagerkrav. Plockning med ECE innebär 
optimerade plockprocesser med maximal prestanda.Plocka bekvämt, säkert och utan fördröjning: Särskilt höga 
batterikapaciteter garanterar högsta plockhastighet även vid kostnadseffektiv flerskiftsdrift. Den robusta konstruktionen med 
kompakta mått ger snabb kurvtagning med den bästa accelerationen på marknaden. En hydrauliskt höjbar och dämpad 
förarplattform skyddar mot stötar.Den rymliga förarplatsen med justerbar multifunktionsratt och lättåtkomliga styrreglage 
ger hög körkomfort. Hög säkerhet genom assistanssystem som LED-varselljus, Floor-Spot eller curveCONTROL (tillval).

 

 

* I enlighet med våra garantivillkor – se vår hemsida för detaljer.

Fördelar

• Optimal plockkapacitet vid låg energiförbrukning

• Kraftfull motor med hög acceleration

• jetPILOT för samma intuitiva manövrering som i en personbil

• Omfattande tillval för en optimal arbetsplats

• Halvautomatisk fjärrmanövrering easyPILOT (tillval)

Inga bekymmer. Ingen kompromiss

Med Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus ger vi dig ett löfte 
om långvarig prestanda upp till 8 år för våra högkvalitativa Li- 
ion batterier, fullt fokus på era arbetsuppgifter utan oro.

100 % belåtenhet. Garanterat.

Vi är säkra på att du kommer att bli nöjd med vår 
litiumjonteknik. Därför garanterar vi att du snabbt och enkelt 
kan byta tillbaka till den teknik som du ursprungligen använde 
när som helst inom de första 6 månaderna, utan att behöva 
ange något skäl.



Din plocktruck från Jungheinrich
ger maximal nytta på lagret.

Effektivitet Säkerhet Individuell 
anpassning

Maximal kapacitet med de 
effektivaste truckarna.

Bästa förutsättningarna för 
säkert arbete.

En truck lika individuell som 
ditt företag.

Våra låglyftande plocktruckar 
övertygar med den lägsta 
energiförbrukningen i sin klass – i 
kombination med högsta 
plockkapacitet och körkomfort.

Suverän plockning och ha ändå alltid 
koll: Den centrala displayen, olika 
körprogram och EasyAccess styrning 
gör detta möjligt.

Mer körsäkerhet och körglädje – vår 
prisbelönta multifunktionsratt jetPILOT 
ger ett säkert grepp i varje situation.

Effektivt drivkoncept med hög 
prestanda
• Hög acceleration och 

topphastighet.
• Utrustningspaket drivePLUS som 

tillval med högeffektiv 3,2 kW- 
motor för ännu högre kör- och 
accelerationsprestanda.

• Säker kurvhastighet med det 
lastberoende curveCONTROL 
(tillval).

• Utrustningspaket drive&ecoPLUS 
(tillval) för ytterligare 
energibesparing.

Flexibelt byte mellan 
manövreringsalternativ
• Långa avstånd (från ca 10 meter): 

Köra med jetPILOT.
• Medellånga avstånd: 

Fjärrmanövrering med 
Jungheinrich easyPILOT 
möjliggör full koncentration på 
plockningen (tillval).

• Korta avstånd: Positionering vid 
rätt pall och finjustering med t.ex. 
manövreringsknapparna på 
ryggstödet (tillval).

Går att få med litiumjonteknik
• Hög tillgänglighet genom extremt 

korta laddningstider.
• Inget batteribyte behövs.
• Kostnadsbesparande tack vare 

långt serviceliv och underhållsfritt 
jämfört med blysyrabatterier.

• Varken laddningsrum eller 
ventilation behövs eftersom ingen 
gas bildas vid laddningen.

Komfortladdningssystem för 
litiumjonbatterier
• Laddningssystem med 

komfortladduttag och -kontakt 
för snabb laddning.

• Enkelt och intuitivt handhavande.

Robust konstruktion för krävande 
driftsituationer
• Stötskyddad motorkåpa och hög 

frontkåpa av stål i hög kvalitet.
• Vridstyva gafflar med 

dragstångskinematik förhindrar 
en nedböjning vid körning över 
trösklar, även vid tunga laster och 
långa stödben.

• 2,5 t för transport av upp till 3 
lastpallar samtidigt.

Hydrauliskt höjbar förarplattform 
(HP)
• För frekvent plockning från andra 

hyllnivån (tillval).
• Snabbt och säkert lyft av föraren 

till batteriluckans höjd.
• Manövrering av plattformen med 

fotpedal gör att händerna är fria 
för plockning.

• Styrenheten jetPILOT (tillval) kan 
lyftas upp tillsammans med 
plattformen (HP-LJ) så att 
trucken även kan positioneras 
med upplyft plattform.

Centralt placerat indikerings- och 
inställningsinstrument för optimal 
överblick
• Aktivering av trucken med 

EasyAccess via skärmknapp, PIN- 
kod eller transponderkort (tillval).

• 2-tumsdisplayen informerar om 
batteriets laddningstillstånd, 
drifttid, körhastighet och felkoder.

• Val mellan 3 olika körprogram via 
skärmknappar (tillval).

Perfekt arbetsplats för hög 
plockeffektivitet
• Många anpassningsbara 

förvaringsmöjligheter.
• Ytterligare dämpad och inställbar 

förarplattform (tillval).
• Snabbt lyft av lasten genom 

dubbeltryckning på lyftknappen 
(tillval).

Multifunktionsratt jetPILOT
• Intuitiv och bekväm manövrering 

som i en personbil samt säkert 
grepp.

• Avlastning av nacke och rygg vid 
kurvtagning.

• Enhandsmanövrering och 
automatisk återställning av ratten 
vid körning rakt fram.

• Justerbar efter förarens längd.

Ytterligare utrustningsalternativ
• Ett brett sortiment av tillbehör för 

individuella anpassningar för just 
din driftsituation.

• Ytterligare tillbehör för arbete på 
andra hyllnivån.

• Robust och universellt användbar 
tillvalsbygel, t.ex. för 
dataöverföringsutrustning.

• Ökad körkomfort tack vare fjädrad 
åkplattform som tillval för 
reducering av kroppsvibrationer.



Modellöversikt
Den rätta modellen för dina applikationer:

Namn Kapacitet / belastning Körhastighet utan 
last

Arbetsbredd (pall 
800x1200 längsgåen
de)

Lyfthastighet utan 
last

ECE 225 2500 kg 12,5 km/h 3870 mm 0,1 m/s

ECE 225 HP 2500 kg 12,5 km/h 4020 mm 0,1 m/s

ECE 227 (AU) 2700 kg 12,5 km/h 3870 mm 0,1 m/s

Jungheinrich Svenska AB
Huvudkontor:
Starrvägen 16
232 61 ARLÖV
Telefon 040 - 690 46 00
Telefax 040 - 690 46 99

kundkontakt@jungheinrich.se  
www.jungheinrich.se

 

 

Truckfabrikerna i Norderstedt, Moosburg 
och Landsberg i Tyskland är certifierade.  

Jungheinrichs truckar uppfyller de 
europeiska säkerhetskraven.  


	Lågplocktruck
	ECE 225 / 227 (AU)
	Lyfthöjd: 125 mm / Lastkapacitet: 2500-2700 kg


	Den solida grunden
	för högsta plockhastighet.
	Robust konstruktion för användning i tuffa miljöer.
	Fördelar
	Inga bekymmer. Ingen kompromiss
	100 % belåtenhet. Garanterat.



	Din plocktruck från Jungheinrich
	ger maximal nytta på lagret.

	Modellöversikt
	Den rätta modellen för dina applikationer:


