
Elektrisk ledstaplare med stödbenslyft
EJC 112z
Lyfthöjd: 2500-4700 mm / Lastkapacitet: 1200 kg



Den kompakta staplaren
med tilläggslyft.
För flexibel användning i trånga utrymmen.

De lättstyrda och flexibla staplarna EJC 112z är mycket mångsidiga. Med extra stödbenslyft har dessa truckar högre 
markfrigång, vilket gör att de kan köras även på mycket ojämnt underlag, samt över trösklar och ramper. Stödbenslyften 
(tillval) kan även användas för dubbelpallshantering. Stödbens- och stativlyften arbetar oberoende av varandra. Och även i 
trånga utrymmen är EJC 112z smidiga tack vare deras kompakta design. Proportionalhydrauliken säkerställer då att även 
tunga laster staplas in och ut mjukt och exakt. Detta skyddar både lasten, trucken och lagrets infrastruktur. Den kraftfulla 
växelströmstekniken drivs av hållbara batterier som kan laddas snabbt och okomplicerat med den inbyggda laddaren. För 
ännu längre drifttider finns EJC 112z även att få med vår innovativa litiumjonteknik.

 

 

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

Fördelar

• Mångsidig genom extra stödbenslyft

• Smidig och kompakt tack vare liten arbetsgångbredd

• Proportionalhydraulik för finkänslig lyftning och sänkning

• Lättöverskådliga parametrar tack vare 2-tumsdisplayen

• Inbyggd laddare för enkel laddning av batteriet

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 staplare från Jungheinrich
för maximal nytta för kunden.

Effektivitet Säkerhet Individuell 
anpassning

Maximal kapacitet med de 
effektivaste truckarna.

Bästa förutsättningarna för 
säkert arbete.

En truck lika individuell som 
ditt företag.

Dubbelpallshanteringen (tillval) ger 
ännu effektivare godstransporter. 
Även vid särskilt långa skift tack vare 
de höga batterikapaciteterna.

Smidig och säker i trånga utrymmen 
genom den kompakta designen och 
proportionalhydrauliken som 
möjliggör skonsam stapling.

Allt du behöver under ett arbetsskift 
finns inom räckhåll tack vare praktiska 
och rymliga förvaringsutrymmen.

Mångsidig tack vare stödbenslyft
• Stödbenslyft som kan manövreras 

oberoende av stativlyften för 
högre markfrigång och mer 
flexibel användning.

• Lyft av stödben och 
batteriutrymme till höjden 122 
mm.

• Det går lätt att köra på ojämnt 
underlag, ramper, 
överkörningsplåtar, trösklar och 
lastbryggor.

• Effektiv varutransport.
• Stödbenslyftens lastkapacitet: 2,0 

t.
• Lyft av 2 pallar ovanför varandra 

som tillval (stativlyft max. 600 kg/ 
total last max. 2 000 kg).

Lång drifttid
• Lång användningstid med en 

batterikapacitet på upp till 200 
Ah.

• Inbyggd laddare (tillval) för enkel 
laddning i alla 230-V-eluttag (kan 
också fås med 
snabbladdningsfunktion för 
laddning inom ett arbetspass).

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.

Alltid välinformerad
• 2-tumsdisplayen (tillval) som 

centralt placerat indikerings- och 
inställningsinstrument.

• Laddningstillstånd, drifttimmar 
och meddelanden.

• Välj mellan 3 olika körprogram.
• Aktivering av trucken med 

EasyAccess via skärmknapp, PIN- 
kod eller transponderkort (tillval).

Smidig och kompakt
• Kompakta mått och smal 

arbetsgångbredd för användning i 
trånga utrymmen.

• Säkert arbete även med uppfälld 
styrarm och intryckt 
krypkörningsknapp.

Säker in- och utstapling
• Exakt och mjuk lyftning av lasten 

tack vare en varvtalsreglerad och 
ljuddämpad hydraulmotor.

• Mjuk nedsättning av lasten tack 
vare proportionalhydraulik.

• Automatisk reducering av 
körhastigheten från en lyfthöjd på 
ca 1,8 m.

• Trucken har en rundad och sluten 
kontur.

• Fyrhjulskoncept för maximal 
stabilitet.

• Den långa säkerhetsstyrarmen 
säkerställer ett tillräckligt avstånd 
mellan truckförare och truck.

Servicevänlig konstruktion
• Minskat gaffelslitage (tillval) genom 

långsam körning när gafflarna är 
sänkta.

• Serviceöppningar på frontkåpan.
• Hjulbyte med trucken endast lätt 

upphöjd tack vare stödhjul med 
bajonettmekanism.

Praktiska förvaringsfack
• Många förvaringsutrymmen så att 

arbetshjälpmedel alltid är nära till 
hands.

• Pappersfack i frontkåpan.
• Förvaringsfack på 

instrumentbrädan.
• Pappersklämma på batteriluckan.

Ytterligare extrautrustning
• Lastskyddsgaller.
• Inbyggd laddare.
• Kylhusutförande.



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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