
Elektrisk låglyftare/ledtruck
EJE 114i-118i
Lyfthöjd: 122 mm / Lastkapacitet: 1400-1800 kg



Den effektiva
litiumjon-trucken.litium
Enkel varutransport på korta sträckor.

De särskilt effektiva och smidiga eldrivna ledtruckarna EJE 114i–118i har integrerat litiumjonbatteri som standard. Det gör 
dem optimalt kostnadseffektiva och robusta tillsammans med vår mycket effektiva och flexibla batteriteknik.

Det integrerade litiumjonbatteriet ger betydligt kompaktare design. Pallyftarna blir ännu mer lättmanövrerade och väger 
ännu mindre. Därför är de perfekta för användning i såväl trånga som viktkänsliga områden. Till exempel på bakgavellyften 
eller som medföljande truck på lastbilen.

Litiumjontekniken har många fördelar i kombination med den inbyggda laddaren för enkel laddning i ett vanligt 230 V- 
eluttag: Underhållsfritt, lång livslängd och möjligheten att snabb- och mellanladda under pauser eller stilleståndstider. Detta 
ger tillgänglighet till trucken dygnet runt och möjliggör flexibel användning vid flerskiftsdrift.

 

 

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

Fördelar

• Hög tillgänglighet genom integrerat litiumjonbatteri

• Extremt smidig och kompakt tack vare kort chassi

• Låg totalvikt

• Perfekt för lastning och lossning av lastbilar och som medföljande truck på 
lastbilar

• Inbyggd laddare för snabb laddning i vanligt 230 V-eluttag

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.

Med integrerad litiumjonteknik 
uppnås en perfekt kombination av 
robusthet och lönsamhet. Enkel 
batterihantering och inbyggd laddare 
ger flexibel användning och hög 
prestanda.

Med våra litiumjontruckar drar du 
fördel både av den höga prestandan 
och att batteriet är underhållsfritt. 
Dessutom uppnås ökad säkerhet på 
lagret, eftersom litiumjoncellerna 
inte avger gas i motsats till 
blysyrabatterier.

Innovativ teknik, kompakt 
manövrerbarhet och låg totalvikt. 
Dessa modeller kräver minst underhåll 
och håller konstant hög produktivitet, 
även i trånga utrymmen.

Integrerad litiumjonteknik
• Inbyggd laddare för snabb 

mellanladdning i vanliga 230 V- 
eluttag, även under korta pauser.

• Inget batteribyte och inget 
batteriunderhåll.

• Hög tillgänglighet genom mycket 
korta laddningstider.

• Kostnadsbesparing genom längre 
livslängd och underhållsfritt 
jämfört med blysyrabatterier.

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

Säker användning och underhåll
• 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.

• ProTracLink: mindre slitage på 
stödhjulen tack vare 
nivåutjämning när man kör upp 
snett på rampen. Båda stödhjulen 
är alltid i samma höjd genom en 
mekanisk förbindelse så att det 
undre stödhjulet inte stöter emot 
och blir skadat.

• Ökad säkerhet, eftersom 
litiumjonbatterier inte avger några 
gaser.

Krypkörningsknapp
• Säker manövrering med uppfälld 

styrarm vid automatiskt 
reducerad hastighet i trånga 
utrymmen.

Arbeta ergonomiskt
• Styrhandtaget är perfekt anpassat 

till förarens ergonomiska behov.
• Tydlig färgsystematik och knappar 

med slitstarka symboler för intuitiv 
manövrering.

• Optimalt anpassat handtag för 
truckföraren.

• Krypfartsknappen är lätt att nå vid 
körning med styrarmen i upprätt 
läge.

• Beröringsfria sensorer som är 
skyddade enligt IP65. Detta ger 
högsta driftsäkerhet.

• Strömbrytare för enkel manövrering 
oavsett styrarmsläge.

Kompakt och lätt truck
• Mycket kort frontlängd (l2-mått) på 

endast 416 mm tack vare mindre 
batteriutrymme.

• Enkel manövrering i trånga 
utrymmen.

• Totalvikt inklusive batteri är endast 
280 kg.



Modellöversikt
Den rätta modellen för dina applikationer:

Namn Kapacitet / belastning Körhastighet utan 
last

Arbetsbredd (pall 
800x1200 längsgåen
de)

Lyfthastighet utan 
last

EJE 114i 1400 kg 5 km/h 2058 mm 0,03 m/s

EJE 116i 1600 kg 6 km/h 2058 mm 0,04 m/s

EJE 118i 1800 kg 6 km/h 2058 mm 0,04 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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