
Elektrisk låglyftare/ledtruck
EJE 222r / 225r
Lyfthöjd: 122 mm / Lastkapacitet: 2200-2500 kg



Det kompakta kraftpaketet
på rampen.
Säker och snabb lastning och lossning av lastbilar.

Våra robusta och kraftfulla eldrivna ledtruckar EJE 2r är de perfekta medhjälparna för effektiv lastning och lossning av 
lastbilar vid rampen.

En patenterad ramplyft ser till att höjdskillnader jämnas ut på ett effektivt sätt och att den första pallraden kan lastas in och ut 
utan problem.

En kraftfull drivmotor med trefas växelströmsteknik och hög verkningsgrad ger imponerande prestanda, och den senaste 
styrelektroniken och ett styrhandtag som är optimalt anpassat efter truckföraren gör det möjligt att arbeta på ett säkert och 
intuitivt sätt.

Det stabila chassit, förstärkta gafflar och de beröringsfria sensorerna i styrhandtaget ger maximal driftsäkerhet. Pallyftarna 
EJE med batterier med long life-teknik har en imponerande lång livslängd för intensiva applikationer, lågt behov av underhåll 
och lågt slitage.

 

 

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

Fördelar

• Nivåutjämning genom extra ramplyft.

• Lång säkerhetsstyrarm med 4-stegs fotskydd.

• ProTracLink-system för utmärkt körstabilitet.

• Robust stålchassi för lång livslängd.

• Snabb och enkel manövrering med litet frontmått.

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.

De bästa förutsättningarna 
för säkert arbete.

En truck lika individuell som 
ditt företag.

En professionell batterihantering och 
utmärkt verkningsgrad garanterar 
hög tillgänglighet, även vid tuffa 
förhållanden. Den avancerade 
växelströmstekniken garanterar 
snabba reaktioner och 
riktningsändringar utan fördröjningar.

Det robusta stålchassit och den 
förstärkta gaffelkonstruktionen ger 
särskilt hög lyftkapacitet vid intensiv 
drift, och de dämpade stödhjulen ger 
säker kurvkörning även med tung 
last.

Hädanefter klarar dina truckförare 
enkelt uppförsbackar på upp till 15 %. 
Den patenterade ramplyften anpassar 
sig nämligen perfekt till 
användningsområdet, som tillval även 
till användning i kylhuset.

Kraftfull växelströmsteknik
• Hög verkningsgrad med bästa 

energihushållning.
• Snabb acceleration.
• Snabbt körriktningsbyte utan 

fördröjning.
• Två års garanti på drivmotorn.

Professionell batterihantering
• Långa drifttider med en 

batterikapacitet på upp till 375 Ah.
• Batteribyte från sidan (tillval) 

garanterar flerskiftsdrift.
• Inbyggd laddare som tillval för 

enkel laddning i alla eluttag.

Går att få med litiumjonteknik
• Snabbladdningsfunktion för 

effektiv laddning under ett skift.
• Inget batteribyte behövs.
• Kostnadsbesparing genom längre 

livslängd och underhållsfritt 
jämfört med blysyrabatterier.

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

Robust konstruktion även för 
krävande driftsituationer
• Frontkåpa av 7 mm stål i hög 

kvalitet.
• Höga lastkapaciteter tack vare 

förstärkt gaffelkonstruktion.
• Två års garanti på drivmotorn.
• Snabb acceleration.

Optimal kurvkörning
• Fjädrade och dämpade stödhjul 

med ProTracLink-kopplingsarm 
för optimal stödkraft beroende på 
körsituation.

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

Låga underhållskostnader
• Underhållsfri drivmotor med 

trefas växelströmsteknik utan 
kolborstar.

• Lätt att komma åt alla aggregat 
tack vare hel frontkåpa med 2 
skruvar.

• Inkapslad styrenhet och kontakt 
enligt IP 54 ger ett säkert skydd 
mot damm och fukt.

• Mindre slitage på stödhjulen tack 
vare patenterat ProTracLink.

• Kopplingsarm (tillval) med breda 
stödhjul och brett drivhjul för 
säker körning, även vid 
längsgående spår (t.ex. i kylhus).

Nivåutjämning genom ramplyft
• Patenterad ramplyft för en 

nivåutjämning på ramper med 
lutningar på upp till 15 %.

• Problemfri lastning av första 
pallraden i lastbilen med extra 
ramplyft.

Ergonomiskt styrhandtag
• Säkerhetsstyrarm (tillval) med 4- 

stegs fotskydd.
• Intuitivt handhavande med tydlig 

färgsystematik, knappar med 
slitstarka symboler och vippknappar 
för optimalt handhavande oavsett 
styrarmens läge.

• Lättåtkomlig krypkörningsknapp på 
styrhandtagets undersida.

• Mycket driftsäkert tack vare 
beröringsfria sensorer som är 
skyddade enligt IP 65.

Alltid välinformerad
• 2-tumsdisplayen (tillval) visar 

batteriets laddningstillstånd, drifttid 
och felkoder.

• Välj mellan 3 olika körprogram.
• Som tillval aktivering av trucken 

med nyckel eller via skärmknapp, 
pin-kod eller transponderkort.

Extrautrustning
• Lastskyddsgaller.
• Kylhusversion.
• Inbyggd laddare.
• silentDRIVE för tyst drift.



Modellöversikt
Den rätta modellen för dina applikationer:

Namn Kapacitet / belastning Körhastighet utan 
last

Arbetsbredd (pall 
800x1200 längsgåen
de)

Lyfthastighet utan 
last

EJE 222r 2200 kg 6 km/h 2227 mm 0,07 m/s

EJE 225r 2500 kg 6 km/h 2227 mm 0,07 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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