
Elektrisk låglyftare med ergonomilyft
EJE C20
Lyfthöjd: 540 mm / Lastkapacitet: 2000 kg



Den ergonomiska låglyftaren
för alla tillfällen.
Snabb och enkel plockning av lätta varor.

Den smidiga och ergonomiska låglyftaren EJE C20 är en flexibel följeslagare i alla situationer där gods ska flyttas och 
plockas. Trucken har ett integrerat enkelstativ som kan lyfta gods upp till 752 mm, utöver stödbenslyften. Varorna når på så 
sätt en ergonomisk plockhöjd, och halvpallar kan snabbt och effektivt tas bort. Denna låglyftare är optimal för användning 
inom detaljhandeln. Särskilt om varorna måste flyttas snabbt och effektivt garanterar EJE C20 hög hastighet och snabb 
acceleration tillsammans med låg driftkostnad. Vår litiumjonteknik står även till förfogande för ett optimalt energistyrsystem. 
Säkerheten är hög med EJE C20. Den lågt monterade styrarmen ger säkert avstånd mellan truck och förare. Blir det särskilt 
trångt sörjer krypkörningsknappen för säker manövrering vid uppfälld styrarm.

 

 

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

Fördelar

• Extra stativlyft för ergonomiskt arbete

• Kraftfull och underhållsfri drivmotor med trefas växelströmsteknik

• Smidig och kompakt tack vare kort chassi

• Full manövrerbarhet även med uppfälld styrarm

• Snabb acceleration och hög hastighet

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.

Maximal kapacitet med vår 
professionella batterihantering: De 
höga batterikapaciteterna, den 
inbyggda laddaren (tillval) och det 
enkla batteribytet möjliggör ännu 
längre drifttider med samma höga 
kapacitet.

Den optimerade hanteringen av olika 
lastpallar samt separeringen av 
stativ- och stödbenslyft (tillval) 
reducerar olycksrisken och ger högre 
säkerhet vid godsomsättning och 
orderplock.

Små men viktiga tillbehör som en 
skrivplatta med belysning eller ett 
lastskyddsgaller anpassar trucken till 
dina behov. Oavsett om det gäller i 
kylhus, butik, för godshantering eller 
rent orderplock.

Effektiv växelströmsteknik
• Hög verkningsgrad med bästa 

energihushållning.
• Snabb acceleration.
• Steglös reglering av 

körhastigheten.
• Snabbt körriktningsbyte.
• Inga kolborstar – drivmotorn är 

underhållsfri.
• 2 års garanti på drivmotorn.

Professionell batterihantering
• Batterikapaciteter på upp till 250 

Ah möjliggör långa drifttider.
• 2 PzB 200 Ah batterier för 

vertikalt batteribyte.
• Batteribyte från sidan (tillval) för 2 

PzS 250 Ah batterier.
• Inbyggd laddare (24 V/30 A för 

vätskebatterier och underhållsfria 
batterier) för enkel laddning i 
varje eluttag (tillval).

Går att få 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.

Säker pallhantering
• Stängda glidskenor på båda 

gaffelspetsarna optimerar 
inkörning på tvären i tomma 
EUR-pallar eller stängda pallar.

• För att lyfta av en halvpall från en 
EUR-pall.

• Halv-/kvartspallar från EUR-pallar 
(tillval).

Optimal kurvtagning
• Fjädrade och dämpade stödhjul – 

anslutna via kopplingsarmen 
ProTracLink – fördelar 
stödkraften allt efter körsituation.

• Perfekt för användning på 
lastramper samt vid lastning och 
lossning av lastbilar.

• Jämn fördelning av lasten på alla 
hjul vid körning rakt fram.

• Främst på det yttre stödhjulet vid 
kurvtagning.

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.

• Patenterad ProTracLink: Mindre 
slitage på stödhjulen tack vare 
automatisk nivåutjämning när 
man kör upp snett på ramper.

Alltid välinformerad
• Inställbara körparametrar via 

CanDis och CanCode (tillval).
• Informationsdisplay CanDis (tillval) 

med extra visning av drifttid och 
lagring av servicedata.

• Laddningsvakt (3-färgad lysdiod) 
med lyftspärr.

• Aktivering av trucken med PIN-kod 
och val mellan 3 körprogram via 
CanCode (tillval).

Impulsstyrning
• Hastigheten som väljs med 

körreglaget bibehålls i alla 
körsituationer – även i uppförs- 
och nedförsbackar.

• Automatisk inbromsning om den 
oavsiktligt börjar rulla på rampen.

• Optimal anpassning för varje behov 
tack vare individuellt inställbara 
körparametrar (acceleration, 
topphastighet, motorbroms).

• 3 olika körprogram (tillval).
• Energiåtervinning genom 

regenerativ bromsning när 
körhastigheten sänks.

• Mycket låg bullernivå under 
körning.

Extrautrustning
• Skrivplatta med belysning.
• Lastskyddsgaller.
• Enkel inaktivering av bromsen 

genom specialtändningslås.
• Kyllagerutförande.



Modellöversikt
Den rätta modellen för dina applikationer:
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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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