
Elektrisk ledstaplare med stödbenslyft
ERD 220i
Lyfthöjd: 3760 mm / Lastkapacitet: 2000 kg



Kompromissar inte med något.
Mer kompakt, ergonomisk och säker än någonsin.

ERDi är en innovation som klarar många krav. En dubbelstaplare som kombinerar ultrakompakta mått med maximalt skydd 
på tre sidor av stål och en rymlig förarplats. Där ett stort och tungt batteritråg tidigare satt finns nu istället de kompakta 
litiumjonbatterimodulerna som smälter in elegant i truckdesignen. Ett revolutionerande koncept som Jungheinrich har fått 
flera utmärkelser för.

En speciell höjdpunkt är registreringen av lastbilens omgivning: Trucken bromsar in automatiskt, vilket gör den intensiva 
rampkörningen betydligt mer skonsam för ryggen. I dåligt upplysta lastbilar tänds strålkastaren automatiskt och gör det 
lättare att ta upp lastpallar.

När det är full rulle på lastterminalen klarar ERDi med sina ultrakompakta mått trånga utrymmen samtidigt som truckförarna 
skyddas på ett säkert sätt. ERDi kan ta upp två lastpallar ovanpå varandra och tack vare triplexstativet klarar den hyllhöjder på 
upp till 3 760 mm ‒ det är svårslaget.

 

 

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

Fördelar

• Den mest kompakta trucken i sin klass.

• Rymlig åkplattform med stabilt skydd på tre sidor.

• Särskilt framtagen för krävande arbete i lastbilar.

• De bästa prestandavärdena på marknaden.

• Flexibelt lyftstativ som når ända upp till det 3:e hyllplanet.

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
Ger maximal nytta på lagret.

Säkerhet Individuell 
anpassning

Effektivitet

De bästa förutsättningarna 
för säkert arbete.

En truck lika individuell 
som din verksamhet.

Maximal kapacitet med de 
effektivaste truckarna.

Trots kompakta mått är förarplatsen 
väl tilltagen. Truckföraren skyddas 
också bättre.

ERDi är mycket flexibel: i lastbilen, på 
lagret och för transport över längre 
sträckor.

ERDi är tack vare den revolutionerande 
litiumjonbatteridesignen upp till 
300 mm kortare än jämförbara truckar 
och ger därför både snabbare och 
effektivare varuhantering.

Skydd på tre sidor
• Fasta sidoväggar av massivt stål 

skyddar truckförarna på tre sidor.
• Rymlig åkplattform så att 

truckföraren alltid förblir inom 
truckens kontur. Minimerad 
olycksrisk.

• Tillval: Fotskyddssensor för 
reducering av hastigheten så 
snart foten sticker ut över 
åkplattformen.

• Tillval: Förarskyddstak som 
skyddar mot nedfallande last.

I lastbilen
• Mjuka rampkörningar som skonar 

ryggen genom att hastigheten 
minskas automatiskt.

• Optimal sikt genom att 
arbetsstrålkastaren tänds 
automatiskt. För snabb och säker 
upptagning av lastpallar utan att 
truckföraren bländas.

Lasthantering (operationCONTROL)
• Multifunktionsdisplay i färg visar 

lyfthöjd, lastvikt och resterande 
lyfthöjd tydligt (tillval).

• Trippel varning för 
överbelastning: akustisk, 
sensorisk och visuell (tillval).

Passiv säkerhet
• Integrerad Floor-Spot varnar när 

ERDi närmar sig. Förhindrar 
kollisioner mellan människor och 
truckar.

Plattformsvarianter
• Två utföranden (kompakt och 

superkompakt), båda minst lika 
rymliga som den tidigare 
modellen, och med högt 
sidoskydd av stål.

Ergonomi
• En ergonomiskt utformad, 

vadderad förarplats ger stöd i alla 
körsituationer.

• Perfekt som kroppsstöd vid 
ståposition på sidan eller vid 
frekventa körriktningsändringar 
vid ståposition fram.

• Tillval: dämpad plattform med 
fjädring som kan ställas in 
individuellt för truckföraren.

Flexibelt triplexstativ
• Betydligt fler 

användningsområden.
• I lastbilen: kompakt höjd och 

frilyft för problemfri lastning och 
urlastning.

• På lagret: Stapling ända upp till 
det tredje hyllplanet med 
lyfthöjder på upp till 3 760 mm.

Arbetsplats
• Flexibla förvaringsmöjligheter, 

framtill och i sidoväggarna.
• Tillval: USB-gränssnitt och 

optionsbygel för montering av 
extra utrustning, t.ex. hållare för 
folierulle, A4-skrivplatta eller 
terminaler.

• Touch mode som tillval för att 
underlätta orderplockning.

Övrigt
• Decentral laddning i vilket eluttag 

som helst med inbyggd laddare 
som tillval.

• Kan även användas i kylhus ned 
till ‒28 °C.

Mått
• Kompakta mått gör det möjligt att 

utnyttja ytan mer effektivt.
• Mycket smidig för precis 

manövrering framför och i lastbilen 
eller i trånga utrymmen på lagret.

• Mycket lättmanövrerad för snabba 
arbetsprocesser och ökad 
produktivitet.

Litiumjonteknik
• Underhållsfritt och extremt korta 

laddningstider.
• Lättåtkomligt komfortladduttag för 

frekvent mellanladdning.

Rampkörning
• Robust chassi och fjädrad drivenhet 

klarar även de tuffaste 
förhållandena.

• Optimerad viktfördelning och 
intelligent femhjulschassi ger 
optimalt grepp och perfekta 
köregenskaper på alla ramper.

Prestanda
• Kraftfull acceleration och 

topphastigheter på upp till 14 km/h 
för dynamisk godshantering.

• Snabb och exakt lyftning och 
sänkning av last.

• Effektiv transport av två pallar 
samtidigt: Samtidig hantering av två 
lastpallar (2 x 1 000 kg).

Handhavande
• Korta inarbetningstider och enkelt 

arbete genom intuitiv smartPILOT- 
styrning med automatisk centrering 
och höjdinställning som standard.

• Samtliga truckfunktioner kan 
manövreras med en hand.



Modellöversikt
Den rätta modellen för dina applikationer:

Namn Kapacitet / belastning Körhastighet utan 
last

Arbetsbredd (pall 
800x1200 längsgåen
de)

Lyfthastighet utan 
last

ERD 220i 2000 kg 12,5 km/h 2574 mm 0,37 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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