
Elektrisk låglyftare/ledtruck
ERE 225i
Lyfthöjd: 122 mm / Lastkapacitet: 2500 kg



Det kompakta kraftpaketet
för maximal arbetskapacitet.
Kompakt, men ändå rymlig, och imponerande säker.

Som den kortaste åktrucken i sin klass imponerar den kraftfulla eldrivna låglyftaren ERE 2i vid lastning och lossning av 
lastbilar och där det är särskilt ont om plats. Tack vare den kompakta designen och den robusta konstruktionen är den 
perfekt för krävande arbete på lastterminalen.

En kraftfull drivmotor som accelererar snabbt och har smidiga köregenskaper ger maximal effektivitet, medan den kompakta 
konstruktionen hos ERE 225i möjliggör intuitiv körning med optimal sikt över godset. Plattformsvarianter som kan väljas och 
variabel batterikapacitet ger maximal flexibilitet som passar kundens alla behov.

Maximal säkerhet och maximal komfort i arbetet ger det stabila chassit med högt sidostöd och den rymliga åkplattformen. 
Andra beprövade funktioner som t.ex. lastbilsregistreringen med automatisk hastighetsreducering och upplysning av 
lastbilen gör arbetet både säkrare och effektivare i alla situationer.

 

 

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

Fördelar

• Den kortaste eldrivna låglyftaren i sin klass för flexibel användning.

• Två plattformsvarianter som passar alla lager.

• Högt skydd för truckföraren tack vare robust stålchassi och skydd på tre sidor.

• Lastbilsregistrering som tillval med automatisk hastighetsreducering och 
belysning.

• Effektivt drivkoncept för utmärkt prestanda.

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 
din verksamhet.

Manövrering i trånga utrymmen, 
rampkörning eller snabb kurvkörning 
– dra nytta av nya fria utrymmen på 
ditt lager. Kompakta mått och stabilt 
chassi ger tillsammans med maximalt 
grepp hög prestanda och extra 
kraftfull rampkörning.

ERE 225i skyddar både människor 
och gods maximalt i alla situationer: 
Fasta sidoväggar för att skydda 
truckföraren, en bekväm åkplattform 
och smarta säkerhetsfunktioner 
minimerar riskerna på lagret.

Kan styras enkelt och konfigureras 
individuellt: Med den mångsidiga 
eldrivna låglyftaren ERE 225i behöver 
du inte längre kompromissa när det 
gäller flexibilitet. Den anpassar sig efter 
varje truckförar- och användningsprofil 
beroende på situationen. 
 

Avancerad drivteknik
• Kraftfull drivmotor med en 

maxhastighet på 14 km/h.
• Eco-körprogram för maximal 

energieffektivitet (tillval).
• Batterikapacitet mellan 130 och 

260 Ah som kan anpassas 
individuellt för olika krav.

• Chassi med hydrauliskt stöd för 
maximalt grepp och stabilitet vid 
tuffa förhållanden.

Kompakt konstruktion
• 300 mm kortare, kompakt 

truckkonstruktion.
• Hög flexibilitet på lagret tack vare 

den korta frambyggnaden.
• Exakt manövrering även i mycket 

trånga utrymmen.

Snabb och säker rampkörning
• Lastberoende chassi med 5 hjul 

för de tuffaste miljöer.
• Full bromsverkan utan att glida, 

även på kraftigt lutande eller våta 
ramper.

• Automatisk anpassning av 
hastigheten beroende på lasten.

Användarvänligt manöverkoncept
• Höjdjusterbar smartPILOT för 

bekväm och exakt hantering.
• Enkel och intuitiv 

enhandsmanövrering med 
automatisk centrering.

Maximal säkerhet under alla 
körningar
• Det robusta stålchassit skyddar 

truckföraren från tre håll.
• Minimerad olycksrisk tack vare 

den rymliga och stabila 
åkplattformen

• Högt sidostöd för säker körning 
och för att stå bekvämt.

Förutseende assistanssystem
• Lastbilsregistrering för automatisk 

reducering av hastigheten och 
upplysning av lastbilen samt 
minimering av stötar.

• Fotskyddssensor som tillval för 
optimalt skydd för truckföraren.

• Snabbare lastning och lossning 
genom att pallarna syns bättre.

• Floor-Spot som säkerhetslösning 
(tillval) för att effektivt undvika 
kollisioner genom att hinder 
upptäcks på ett tidigt stadium.

Flexibel åkplattform och variabel 
gaffellängd
• Du kan välja mellan två olika 

plattformsvarianter beroende på 
arbetssituationen.

• Dämpad åkplattform med 
individuellt justerbar helfjädring 
efter kroppsvikt som tillval för 
ultimat åkkomfort.

• Reducering av vibrationer och 
stötar för ergonomiskt arbete som 
inte tröttar ut.

• Det finns olika gaffellängder för 
olika lasthjälpmedel.

Extrautrustning
• Kylhusutförande.
• Optionsbygel för extra tillbehör.
• Inbyggd laddare.
• USB-gränssnitt.



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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