
Elektrisk låglyftare/ledtruck
ERE 120-230
Lyfthöjd: 122 mm / Lastkapacitet: 2000-3000 kg



Den starka låglyftaren för 
medåkande förare
vid din sida.
Variabel och mångsidig för dina behov.

ERE är flexibla och kraftfulla låglyftare för åkande förare som kombinerar smidighet och komfort. Kliv bara upp och öka din 
arbetskapacitet.Med det modulära systemet är dessa truckar mycket flexibla och anpassas till dina behov. Från högre 
effektivitet och säkerhet till utrustning för utomhusdrift - ERE kan anpassas till det mesta. ERE har fyra olika 
plattformsvarianter och ergonomiska lösningar för dina individuella behov. ERE uppnår hög hastighet och acceleration 
genom ett kraftfullt drivkoncept för maximal arbetskapacitet med en energibesparing på upp till 33 %. Våra drivmotorer med 
trefas växelströmsteknik har hög prestanda och snabba reaktionstider utan att förlora sin smidighet.

 

 

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

Fördelar

• Robust stålchassi för tuff drift

• Kan konfigureras individuellt med 50 utrustningsalternativ

• Snabb och produktiv med en maxhastighet på 14 km/h (med drivePLUS)

• Smidig och kompakt tack vare kort chassi

• Högre säkerhet med intelligenta assistanssystem

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.

Intelligenta assistanssystem - så som 
curveCONTROL och drivePLUS - ger 
hög prestanda och samtidigt låg 
energiförbrukning.

Våra individuella anpassningar, så 
som våra ergonomiska 
förarplattformar, ger hög säkerhet 
och förebygger att arbetet blir 
uttröttande. Produktiviteten ökar 
med upp till 15 % tack vare de 
intelligenta assistanssystemen.

Med sina många olika tillval hör dessa 
truckar till de mest flexibla i vårt 
sortiment. Energieffektivitet, säkerhet, 
ergonomi – du avgör vilka tillval du 
behöver i den dagliga lagerdriften.

Drivkoncept med hög prestanda
• Hög acceleration och 

topphastighet.
• Högre körprestanda, 

lastberoende curveCONTROL 
samt en lastindikator med 
drivePLUS-utrustningspaketet.

• Utrustningspaket drive&ecoPLUS 
som tillval för ytterligare 
energibesparing.

• Regenerativ inbromsning med 
energiåtervinning.

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.

Intelligenta assistanssystem
• 15% produktivitetsökning med 

positionCONTROL (tillval): 
genom förinställda lyfthöjder 
minskar lyfttiderna samtidigt som 
frilyft av lastpallen utförs med ett 
enda lyft.

Säkert och ergonomiskt arbete
• 4 olika förarplattformsvarianter.
• Dämpad förarplattform med 

individuella och enkla 
justeringsmöjligheter.

• Höjdjusterbarhet och fjädring av 
de olika styrreglagen som tillval.

• Optimerad och säker 
kurvhastighet med 
curveCONTROL.

• Olika praktiska 
förvaringsmöjligheter.

• Integrerade reflexer som standard 
för ökad synlighet.

• Integrerat LED-varselljus (tillval) 
för bättre synlighet i dåligt belysta 
områden.

• Förarskydd – aktivt fotskydd 
(tillval) för minskning av truckens 
hastighet.

Individuellt anpassningsbar
• Från instegs- till 

högprestandatruck.
• Välj mellan olika 

förarplattformsvarianter.
• Anpassade hastigheter för optimal 

godshantering – 6, 9, 12,5, 14 km/ 
h.

• Lyftkapaciteter på 2 till 3,0 t.
• Mekanisk eller elektrisk styrning 

efter behov.

Ytterligare extrautrustning
• Ett brett sortiment av tillbehör 

möjliggör individuell anpassning för 
just dina driftbehov.

• Robust och mångsidig tillvalsbygel, 
t.ex. för datautrustning.

• silentDRIVE för ännu tystare 
godstransport.

• Utanpåliggande komfortladduttag 
som tillval.

• 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

ERE 120 6km/h 2000 kg 6 km/h 2299 mm 0,04 m/s

ERE 120 2000 kg 9 km/h 2299 mm 0,04 m/s

ERE 125 2500 kg 9 km/h 2299 mm 0,07 m/s

ERE 225 2500 kg 12,5 km/h 2299 mm 0,07 m/s

ERE 225 
drivePLUS

2500 kg 14 km/h 2299 mm 0,07 m/s

ERE 230 3000 kg 12,5 km/h 2372 mm 0,07 m/s

ERE 230 
drivePLUS

3000 kg 14 km/h 2372 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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