
Elektrisk låglyftare
EJE 114-120
Lyfthöjd: 122 mm / Lastkapacitet: 1400-2000 kg



Den tillförlitliga klassikern
för trånga utrymmen.
Idealisk för dagliga palltransporter.

De smidiga och kostnadseffektiva elektriska låglyftarna i EJE 1-serien är optimala för lastning och lossning av lastbilar, samt 
för dagliga palltransporter. Med deras kompakta storlek och lätta vikt är truckarna även särskilt lämpliga att följa med på 
lastbilar. Hög körstabilitet garanteras av stödhjulen på sidorna. Det säkra avståndet mellan förare och truck säkerställs av den 
lågt monterade, långa styrarmen. Oavsett om det gäller kurvtagning eller raka sträckor.Våra drivmotorer med trefas 
växelströmsteknik har en optimerad verkningsgrad. Därmed står EJE 1-serien till förfogande för långa drifttider med konstant 
hög kapacitet. Tack vare det snabba batteribytet från sidan är EJE 1 även effektiva följeslagare vid flerskiftsdrift. Det finns att 
få som tillval fr.o.m. EJE 116. Blysyrabatterierna med lång livslängd sänker samtidigt driftkostnaderna avsevärt.Denna nya 
generation av vår klassiker är därmed premiumprodukten inom sitt område.

 

 

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

Fördelar

• Perfekt för lastning och lossning av lastbilar och som medföljande truck på 
lastbilar

• Smidig och kompakt tack vare kort chassi

• Utmärkt körstabilitet för daglig transport av lastpallar.

• Kraftfull genom underhållsfri drivmotor med trefas växelströmsteknik

• Inbyggd laddare för enkel laddning av batteriet (tilllval)

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 låglyftare 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.

Nya generationen av denna 
Jungheinrich-klassiker möjliggör 
ännu bättre energieffektivitet vid 
samma höga prestanda. 
Växelströmsteknik, blysyrabatterier 
med lång livslängd och en optimalt 
anpassad batterihantering gör detta 
möjligt.

Stödhjulen på sidorna med 
ProTracLink ger särskilt hög stabilitet 
och optimal kurvtagning med minsta 
slitage. Den lutade gaffelspetsen ger 
enkel inkörning i lastpallen.

Med många olika tillval -från 
funktionen silentDRIVE för 
butikskunder till kylhusversion - 
anpassas dessa modeller optimalt till 
dina individuella behov och 
arbetsflöden.

Kraftfull växelströmsteknik
• Hög verkningsgrad med bästa 

energihushållning.
• Snabb acceleration.
• Snabbt körriktningsbyte utan 

fördröjning.
• Två års garanti på drivmotorn.

Professionell batterihantering
• Batterikapaciteter på upp till 375 

Ah möjliggör långa drifttider.
• Batteribyte från sidan (tillval) 

garanterar flerskiftsdrift.
• Inbyggd laddare (tillval) för enkel 

laddning i vilket eluttag som helst 
– kan också fås med 
snabbladdningsfunktion för 
laddning under ett arbetspass.

Optimal kurvtagning
• Fjädrade och dämpade stödhjul – 

anslutna via kopplingsarmen 
ProTracLink – fördelar 
stödkraften allt efter körsituation.

• Jämnt på alla hjul vid körning rakt 
fram.

• Lasten ligger främst på det yttre 
stödhjulet vid kurvtagning.

Optimerad inkörning i lastpall
• Gafflar med gaffelspetsar som har 

en lutning på 3° garanterar 
problemfri inkörning i stängda 
lastpallar.

• En mängd olika hjälpmedel vid in- 
och utkörning underlättar 
pallhanteringen ännu mer. 
Dessutom har alla gafflar en 
markering för upptagning av 
pallar på långsidan. Därmed 
minskar pallskadorna.

Låga underhållskostnader
• Underhållsfri drivmotor med 

trefas växelströmsteknik utan 
kolborstar.

• Lätt tillgång till alla aggregat tack 
vare frontkåpa i ett stycke med 
endast 2 skruvar.

• Inkapslad styrenhet och kontakt 
enligt IP54 ger ett säkert skydd 
mot damm och fukt.

• ProTracLink: Mindre slitage på 
stödhjulen tack vare 
nivåutjämning vid sned 
uppkörning på ramper.

• Utförande med bred spårvidd 
(tillval): Brett drivhjul och 
kopplingsarmens breda stödhjul 
garanterar säker körning, även vid 
längsgående spår (t.ex. i kylhus).

Ergonomiskt styrhandtag
• Tydlig färgsystematik och knappar 

med slitstarka symboler för intuitiv 
manövrering.

• Optimalt anpassat handtag.
• Krypkörningsknapp på undersidan 

av styrhandtaget som är lätt att nå 
vid körning med lodrätt stående 
styrarm.

• Högsta driftsäkerhet med 
beröringsfria sensorer som är 
skyddade enligt IP65.

• Strömbrytare för enkel manövrering 
oavsett styrarmsläge.

Extrautrustning
• 2-tumsdisplay med visning av 

batteriets laddningstillstånd, 
drifttimmar, felkoder och möjlighet 
att välja mellan 3 körprogram.

• Aktivering av trucken med 
EasyAccess via skärmknapp, PIN- 
kod eller transponderkort.

• Signal istället för tuta.
• Lastskyddsgaller.
• Hjul och rullar med bred spårvidd.
• Kyllagerutförande.
• silentDRIVE.



Modellöversikt
Den rätta modellen för dina applikationer:

Namn Kapacitet / belastning Körhastighet utan 
last

Arbetsbredd (pall 
800x1200 längsgåen
de)

Lyfthastighet utan 
last

EJE 114 1400 kg 5 km/h 2128 mm 0,03 m/s

EJE 116 1600 kg 6 km/h 2128 mm 0,04 m/s

EJE 118 1800 kg 6 km/h 2128 mm 0,04 m/s

EJE 120 2000 kg 6 km/h 2128 mm 0,04 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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