
Trehjulig elektrisk motviktstruck/ 
eltruck
EFG 213-220
Lyfthöjd: 2020-7000 mm / Lastkapacitet: 1300-2000 kg



Den smidiga eldrivna staplaren
för alla tillfällen.
Det blir aldrig för trångt för våra trehjuliga truckar.

Våra smidiga och mångsidiga truckar i EFG 2-serien är de perfekta hjälpredorna för snabbt och effektivt arbete med höga 
lyfthastigheter. Den kraftfulla hydrauliken ger maximal prestanda, särskilt vid drift med tillsatsaggregat.

Avancerad växelströmsteknik och teknikkonceptet PureEnergy garanterar optimal verkningsgrad i alla situationer. På så sätt 
uppnår du maximal arbetskapacitet och samtidigt minimal energiförbrukning. Genom beprövad ergonomi, intuitiv 
manövrering och optimal sikt runt om genom det kompakta lyftstativet kan din EFG uppnå full prestanda i alla situationer.

Trucken är även energieffektiv: Med litiumjonbatterier får du alltid full effekt från din trehjuliga truck genom snabba 
mellanladdningar och underhållsfrihet.

 

 

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

Fördelar

• Kraftfull lyfthydraulik för maximal prestanda även med tillsatsaggregat.

• PureEnergy-konceptet ger optimerad energieffektivitet.

• Kompakta mått ger maximal manövrerbarhet.

• Bästa sikten på marknaden tack vare kompakt lyftstativ.

• Ergonomisk arbetsplats ger avslappnat arbete.

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 eldrivna staplare från 
Jungheinrich
Ger maximal nytta på lagret.

Effektivitet Säkerhet Individuell 
anpassning

Maximal kapacitet med de 
effektivaste truckarna.

De bästa förutsättningarna 
för säkert arbete.

En truck lika individuell som 
din verksamhet.

Med låga driftskostnader och 
imponerande prestanda ser våra EFG 
till att du sparar pengar där det går 
att spara – för optimal 
energiförbrukning och maximal 
prestanda.

Avancerade assistanssystem och 
många säkerhetstillval gör att 
personal, gods och truckar alltid är 
väl skyddade på lagret.

Många olika utrustningsalternativ och 
individuellt konfigurerbara reglage gör 
att du får ut maximalt ur din eldrivna 
EFG-staplare under alla förhållanden.

PureEnergy-teknikkoncept
• Avancerad växelströmsteknik.
• Kompakt styrning och kompakt 

hydraulaggregat.
• Höga lyfthastigheter för snabb 

lyftning.
• Hög hydraulikeffekt för 

tillsatsaggregat.
• Behovsanpassad styrning av 

hydraulik och motorer.

Professionell batterihantering
• Enkelt batteribyte från sidan.
• Individuella batteribytessystem 

med hjälp av låglyftare, 
skjutstativtruck eller kran.

• Telematikbox som tillval för 
permanent överblick över 
energianvändningen.

• Platsbesparande laddning och 
enkelt underhåll.

• Säker, horisontell transport av 
batterienheten.

Tillgänglig med litiumjonteknik
• Hög tillgänglighet genom extremt 

korta laddningstider.
• Inget batteribyte behövs.
• Kostnadsbesparing genom längre 

livslängd och underhållsfritt 
jämfört med blysyrabatterier.

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

Innovativa säkerhetslösningar
• Om ingen sitter på sätet 

inaktiveras hydraulfunktionen.
• Automatisk parkeringsbroms som 

hindrar att trucken rullar bakåt på 
ramper och i stigningar – även 
när trucken är avstängd.

Underhållsfria bromssystem
• Motorbroms för slitagefri 

regenerativ bromsning.
• Automatiskt aktiverad 

parkeringsbroms för säkert 
stillastående på ramper.

• Underhållsfri skivbroms för 
maximal inbromsning.

Assistanssystem (tillval)
• Åtkomstkontroll accessCONTROL 

för kontrollerad aktivering av 
trucken.

• Hastighetskontroll 
driveCONTROL från och med en 
viss lyfthöjd.

• liftCONTROL för tiltdämpning 
och ytterligare reducering av 
lyftstativets tilthastighet från och 
med en lyfthöjd på 1,5 m.

• Ökad säkerhet tack vare optimal 
sikt runt om i närområdet med 
Jungheinrich addedVIEW 360°- 
kamerasystem.

• Jungheinrich zoneCONTROL för 
övervakning av kritiska 
lagerområden och för skydd mot 
kollisioner.

Anpassningsbart manöverkoncept
• Fem programmerbara körprogram.
• Steglös enpunktsjustering av 

armstödet och rattstången i två 
riktningar.

• Justerbar styrenhet med individuellt 
anpassade styrreglage.

• Enkel- eller dubbelmanövrering.
• Aktivering av trucken med 

EasyAccess via Softkey, PinCode 
eller transponderkort (det senare är 
tillval).

Ergonomisk arbetsplats
• Reducerade styrkrafter och färre 

rattvarv för enkel styrning.
• Mer benutrymme genom att 

hydrauliska komponenter kring 
knäna utgår.

• Rattstång som kan anpassas till 
truckföraren i höjd och lutning.

• Alla viktiga styrreglage är 
integrerade i armstödet som rör sig 
med förarens rörelser.

• Floating Cab för mindre vibrationer 
tack vare att hytten är frånkopplad 
från chassit.

• Fri sikt över lasten genom 
optimerad kedje- och 
slangplacering.

• Kompakt profilpaket med utmärkt 
sikt.

• 4-tumsdisplay med hög upplösning 
och USB-port som standard.



Modellöversikt
Den rätta modellen för dina applikationer:

Namn Kapacitet / be
lastning

Lyfthöjd (max.) Körhastighet ut
an last

Arbetsbredd (pall 
800x1200 längs
gående)

Lyfthastighet ut
an last

EFG 213 1300 kg 7000 mm 16 km/h 3235 mm 0,74 m/s

EFG 215 1500 kg 7000 mm 16 km/h 3235 mm 0,74 m/s

EFG 216k 1600 kg 7000 mm 16 km/h 3343 mm 0,74 m/s

EFG 216 1600 kg 7000 mm 16 km/h 3450 mm 0,74 m/s

EFG 218k 1800 kg 7000 mm 16 km/h 3362 mm 0,74 m/s

EFG 218 1800 kg 7000 mm 16 km/h 3469 mm 0,74 m/s

EFG 220 2000 kg 7000 mm 16 km/h 3469 mm 0,63 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.  
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