
Sähkökäyttöinen pinontavaunu 
perusnostolla
EJD 120/222
Nostokorkeus: 1500-2905 mm / Kantavuus: 2000-2200 kg



Tuhattaituri
kaksikerroskäyttöön.
Kattava nostokorkeusvalikoima moniin erilaisiin käyttökohteisiin.

Monipuoliset ja kompaktit sähkökäyttöiset EJD -pinontavaunut ovat täydellinen valinta kaksikerroslavojen kuljetukseen 
rampeilla ja epätasaisilla alustoilla sekä varastointiin ja varastosta ottoon jopa 2 905 mm:n korkeudessa. Nämä tehokkaat 
trukit vakuuttavat vakaalla ajokäyttäytymisellään ja äärimmäisellä ketteryydellään – myös ahtaissa varasto-olosuhteissa.

Kaksi lavaa kerrallaan ottavat EJD -trukit työskentelevät kaksin verroin nopeammin kuin perinteiset trukit. Älykkäät kuljettajaa 
avustavat järjestelmät, pitkä turvaohjausaisa, jossa on neliportainen jalkasuojus, heijastimet ja optimaalinen näkyvyys 
haarukan kärkiin pitävät huolen maksimaalisesta työturvallisuudesta.

Moderni vaihtovirtamoottori on vakuuttavan suorituskykyinen, sen hyötysuhde on erinomainen ja energiatehokkuus parasta 
luokkaa. Työskentely sujuu miellyttävästi kolmen joustavasti valittavissa olevan ajo-ohjelman ja vakiovarusteisen, 
herkkätuntoisen proportionaalihydrauliikan ansiosta, joka myös huolehtii kuormien nostamisesta ja laskemisesta 
kontrolloidusti.

 

 

* Takuuehtojemme mukaisesti, jotka ovat saatavilla verkkosivuillamme.

Edut pähkinänkuoressa

• Monikäyttöinen trukki kaksikerroskäyttöön.

• Varastointi ja varastosta otto joustavasti jopa 2 905 mm:n korkeudessa.

• Suurin nostokorkeusvalikoima ja kolme eri mastotyyppiä.

• Saatavissa litiumionitekniikalla varustettuna.

• Huipputason turvallisuus monipuolisten kuljettajaa avustavien järjestelmien 
ansiosta.

Ei huolia. Ei kompromisseja.

Jungheinrichin Li-ion Guarantee Plus takuulla  annamme 
korkealaatuisille litiumioniakuillemme pitkäaikaisen, jopa 8 
vuoden, suorituskykylupauksen jotta voisit keskittyä täysin 
tehtäviisi ilman huolia.

100-prosenttinen tyytyväisyys. Taatusti.

Olemme varmoja, että voimme vakuuttaa sinut 
Jungheinrichin litiumionitekniikalla. Siksi takaamme, että voit 
vaivattomasti ja nopeasti vaihtaa takaisin aiemmin käyttämääsi 
tekniikkaan kuuden kuukauden kuluessa tuotteen 
toimituksesta – ilman selityksiä.



Jungheinrichin pinontavaunu
ajaa asiakkaan etua.

Tehokkuus Turvallisuus. Yksilöllisyys.
Maksimaalista 
suorituskykyä 
tehokkaimpien trukkien 
avulla.

Parhaat edellytykset 
turvalliselle työskentelylle.

Trukki, joka on yhtä 
yksilöllinen kuin 
yrityksesikin.

Päädyitpä energiaa säästävään 
vaihtovirtatekniikkaan tai 
edistykselliseen litiumionitekniikkaan 
– EJD on trukki, jonka avulla 
työskentely sujuu taloudellisesti mitä 
erilaisimmissa käyttökohteissa.

Proportionaalihydrauliikka mukautuu 
olosuhteisiin joustavasti, joten 
pinoaminen sujuu tarkemmin kuin 
koskaan aiemmin. Turvallisuus on 
tälle monitaiturille aina tärkeintä, 
olipa kyse lavojen kuljetuksesta tai 
ajamisesta rampeilla tai suurissa 
korkeuksissa.

Niin monipuolinen ja silti niin tarkka: 
voit valita tismalleen oman varastosi 
vaatimuksiin parhaiten soveltuvan 
trukkivarustuksen. EJD-trukeissa on 
monipuolisia lisätoimintoja joka 
lähtöön.

Älykäs elektroniikka ja 
edistyksellinen moottoritekniikka
• Modernia vaihtovirtatekniikkaa 

hyödyntävät ajomoottorit lisäävät 
suorituskykyä ja alentavat 
käyttökustannuksia.

• ECO-ajotila pitää 
energiankulutuksen alhaisena 
ajonopeuden säilyessä silti 
ennallaan.

• Taaksepäin rullaamisen esto 
kaltevilla pinnoilla.

• Ei lainkaan hiiliharjoja, joten 
ajomoottori on huoltovapaa.

Lyijyakun pitkät käyttöajat
• Erinomaiset, jopa 375 Ah:n 

akkukapasiteetit mahdollistavat 
pitkät käyttöajat.

• Akkutila S ja 150 Ah:n akku 
(EJD 120), akkutila M ja 250 Ah:n 
akku tai akkutila L ja 375 Ah:n 
akku (EJD 222).

• Lisävarusteena saatavan, 
märkäakkujen ja huoltovapaiden 
akkujen integroidun varaajan 
avulla varaaminen onnistuu 
helposti mistä tahansa 230 V:n 
verkkopistorasiasta.

• Akun vaihto trukin sivusta 
akkutilojen M ja L yhteydessä 
takaa, että akun vaihto sujuu 
nopeasti ja ergonomisesti.

Saatavana litiumionitekniikalla 
varustettuna
• Hyvä käytettävyys erittäin 

lyhyiden varausaikojen ansiosta.
• Akkua ei tarvitse vaihtaa.
• Lyijyakkuja pidempi käyttöikä ja 

huoltovapaus tuovat 
kustannussäästöjä.

• Koska kaasua ei muodostu, 
erillisiä varaustiloja tai 
ilmanvaihtoa ei tarvita.

• Lisävarusteena saatavan, 
litiumioniakkujen integroidun 
varaajan avulla varaaminen 
onnistuu helposti mistä tahansa 

Kestävä rakenne
• Suljettu rakenne.
• Jopa 7 mm:n teräsrunko 

huipputehokkaaseen käyttöön.

Pinoamisen ja purkamisen 
helppoutta
• Rungon lavavaste mahdollistaa 

kahden lavan nopean ja tarkan 
asemoinnin päällekkäin.

• Kaikkia nosto- ja laskutoimintoja 
ohjataan intuitiivisesti 
monitoimiohjausaisan pään 
avulla.

• Kierroslukuohjattu 
hydrauliikkamoottori nostaa ja 
laskee kuorman tarkasti ja 
pehmeästi.

• Sivuttainen ryömintäkäyttö 
keräilyn aikana tapahtuvaa 
haarukoiden nostamista ja 
laskemista varten.

Mukavaa ja turvallista työskentelyä
• Kolme vapaavalintaista ajo- 

ohjelmaa.
• Lisävarusteena saatavat, 

integroidut työvalot parantavat 
näkyvyyttä heikosti valaistuissa 
paikoissa.

• Neliportainen turvaohjausaisa 
suojaa jalkoja tehokkaasti.

Aina ajan tasalla
• Lisävarusteena saatava kahden 

tuuman lisänäyttö kuljettajaa 
avustavia järjestelmiä varten ja 
hyvä näkyvyys pinottaessa.

• Akun varaustilan, 
käyttötuntimäärän ja tapahtumien 
ilmoitukset.

• Lisävarusteena saatava trukin 
käyttöönotto EasyAccess- 
järjestelmällä softkey- 
painikkeiden, PIN-koodin tai 
transponderikortin avulla.

Perusnoston ansiosta monipuolinen
• Kahden lavan samanaikainen 

kuljetus kahdessa kerroksessa.
• Lisänostomekanismi pyörän 

tukivarsien nostamiseen 
haarukoista riippumatta.

Joustavuutta talutuskäyttöön
• Useat erilaiset mastomallit (EF = 

yksivaiheinen monomasto, ZT = 
kaksivaiheinen teleskooppimasto, 
DT = kolmivaiheinen 
teleskooppimasto) mukautuvat 
erilaisiin tarpeisiin.

• Trukin ergonominen nopeus 
5,6 km/h takaa miellyttävän ja 
turvallisen käsittelyn.

• Ajo-ohjelman 3 nopeuden voi 
säätää yksilöllisesti – jopa 
huippulukemaan 6 km/h.

• Työvalot huolehtivat optimaalisesta 
valaistuksesta.

Lisävarusteet
• Kylmävarastovarustus.
• Kaksi kuormatuen 

korkeusvaihtoehtoa.
• Lisävarustepidike akkukotelon 

kannessa.
• Tukeva, yleiskäyttöinen 

lisävarustepidike.
• Työvalot perävaunun sisävalaisuun.
• Kalvorullanpidike.
• A4-kirjoitusalusta.
• Magneettinen säilytyslokero.



Mallivalikoima
Sopiva malli sovelluksiisi:

Nimi Kantavuus/kuor
ma

Nostokorkeus 
(enint.)

Ajonopeus kuor
matta

Käytäväleveys 
(lava 800 x 1 200 
pitkittäin)

Nostonopeus 
kuormatta

EJD 120 2000 kg 1660 mm 6 km/h 2343 mm 0,25 m/s

EJD 222 2200 kg 2905 mm 6 km/h 2447 mm 0,25 m/s

Jungheinrich Lift Truck Oy
Ahjonkulma 1
04220 Kerava
Tel. 010 616 8585
Fax 010 616 8580

info@jungheinrich.fi  
www.jungheinrich.fi

 

 

Tehtaamme Saksan Norderstedtissa, 
Moosburgissa ja Landsbergissa ovat 

sertifioituja.
 

Jungheinrich-trukit täyttävät 
eurooppalaiset turvallisuusvaatimukset.  
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