
Elektrisk låglyftare/ledtruck
EJE M13 / M15
Lyfthöjd: 120 mm / Lastkapacitet: 1300-1500 kg



Den kompakta trucken
för lätta uppgifter.
Enkel förflyttning av tunga laster.

De extremt kostnadseffektiva och kompakta eldrivna låglyftarna EJE M13/M15 är optimala för interna varutransporter på små 
och medelstora företag. Med deras kompakta design kan de flytta lastpallar och gods snabbt och kostnadseffektivt även i 
trånga utrymmen.

Pallyftarna i M-serien är utrustade med kraftfull växelströmsteknik och underhållsfria litiumjon- eller AGM-batterier som 
reducerar energiförbrukningen till ett minimum. Den inbyggda laddaren möjliggör bekväm och snabb laddning i vanliga 
230 V-uttag.

Särskilt hög säkerhet och stabilitet uppnås genom flera viktiga detaljer: Det ergonomiska styrhandtaget, den låga 
markfrigången med speciella klätterhjul för enkel upptagning av lastpallar samt två fjädrade och dämpade stödhjul.

Vågfunktionen (tillval) kan användas överallt där varor måste vägas och transporteras. På så sätt utförs två arbetsmoment 
snabbt och effektivt med samma truck.

Fördelar

• Extremt smidig tack vare kompakta mått

• Kraftfull och underhållsfri drivmotor med trefas växelströmsteknik

• Stödhjul för utmärkt kör- och kurvstabilitet

• Underhållsfritt litiumjon- eller AGM-batteri med inbyggd laddare

• Klätterhjul för enkel upptagning av lastpallar



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.

Funktioner så som den intelligenta, 
automatiska avstängningen och 
energiåtervinning genom regenerativ 
bromsning ger särskilt hög prestanda 
och låga energikostnader.

Den låga markfrigången och det 
heltäckande höljet möjliggör särskilt 
hög säkerhet vid varutransport. 
Stödhjulen som sitter på sidan ger 
hög stabilitet.

Den kompakta designen, den intuitiva 
placeringen av kontrollerna och 
vägningssystemet (tillval) gör dessa 
elektriska låglyftare till ett perfekt stöd 
för flexibel användning i trånga 
utrymmen.

Energisnål drift
• Det ekonomiska 

energistyrsystemet skonar batteri 
och komponenter samt ökar 
verkningsgraden.

• Automatisk avstängning: om 
trucken inte har använts på 30 
minuter stängs den av.

• Energiåtervinning genom 
regenerativ bromsning när 
körhastigheten sänks.

Innovativ drivteknik och styrning
• Motorer med växelströmsteknik 

för mer prestanda och samtidig 
minskning av driftkostnaderna 
genom optimal anpassning till 
styrningen.

• Hög verkningsgrad med bästa 
energihushållning.

• Snabbt körriktningsbyte.
• Underhållsfri drivmotor.

Optimal stabilitet
• 2 fjädrade stödhjul som sitter på 

varje sida bredvid drivhjulet ökar 
truckens stabilitet och minskar 
risken för transportskador.

• På gaffelspetsarna sitter det 
dessutom klätterhjul för enkel 
upptagning av pallar.

Säker användning
• Mindre skaderisk för truckföraren 

tack vare den låga markfrigången 
i fotområdet på endast 35 mm.

• Heltäckande hölje, särskilt på 
lyftcylindern.

Kompakt design
• Extremt lättmanövrerad tack vare 

kort chassi och låg totalhöjd för 
användning i trånga utrymmen.

• Central placering av alla viktiga 
instrument som 
batteriladdningsindikator, 
drifttimmeräknare, nödstoppsknapp 
och nyckel.

• Tillräckligt med förvaringsplats trots 
smal design.

Arbeta ergonomiskt
• Truckarna är perfekt anpassade till 

truckförarens ergonomiska behov.
• Mindre kraftansträngning vid 

styrning tack vare lågt monterad 
styrarm.

• Styrarm som kan manövreras från 
båda sidorna för användarvänligt 
och skonsamt arbete.

Våganordning (tillval)
• Transportera och väga godset med 

samma truck.
• 4 vågceller ger ett optimalt 

mätresultat med en maximal 
avvikelse på 1 % över hela 
vägningsområdet.



Modellöversikt
Den rätta modellen för dina applikationer:

Namn Kapacitet / belastning Körhastighet utan 
last

Arbetsbredd (pall 
800x1200 längsgåen
de)

Lyfthastighet utan 
last

EJE M15 
(670x1000)

1500 kg 5 km/h 1693 mm 0,06 m/s

EJE M13 550 x 
1 150 med våg
funktion/li-jon

1300 kg 5 km/h 1863 mm 0,06 m/s

EJE M13 
670x1150 Li-Ion

1300 kg 5 km/h 1843 mm 0,06 m/s

EJE M15 
540x1000 Li-Ion

1500 kg 5 km/h 1693 mm 0,06 m/s

EJE M15 
670x1000 Li-Ion

1500 kg 5 km/h 1693 mm 0,06 m/s

EJE M15 
670x1150 Li-Ion

1500 kg 5 km/h 1843 mm 0,06 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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