
Vertikālā pasūtījumu komplektētājs
EKS 210
Celšanas augstums: 2800-4750 mm / Kravnesība: 1000 kg



Efektīvs komplektētājs
darbam platās ejās.
Ideāli piemērots komplektēšanai augstumā virs 6,5 metriem

Efektīvais vertikālais komplektētājs EKS 210 ar savām izcilajām gaitas īpašībām un nepārspējamo celtspēju ir optimāli 
piemērots izmantošanai Jūsu noliktavā. Plato eju noliktavā taupīgais un brīvi vadāmais 24 V modelis pārliecina ar ļoti labu 
ergonomiku un komplektēšanas ražīgumu. Tā paplašinātais pacelšanas mastu klāsts bez problēmām ļauj sasniegt pat vairāk 
nekā 6,5 metru komplektēšanas augstumu. Pateicoties tā neskaitāmām, individuālām aprīkojuma opcijām, vertikālais 
komplektētājs ir daudzpusīgi izmantojams un, pateicoties optimizētai vadības koncepcijai un teicamai redzamībai visos 
virzienos, tiek panākta īpaši ergonomiska strādāšana. Vienalga, vai ar jaudīgo litija jonu tehnoloģiju vai svina-skābes 
akumulatoriem: Mūsu vertikālais komplektētājs EKS 210 sevī apvieno optimālu komplektēšanas ražīgumu un pārliecinošu 
energoefektivitāti.

 

 

* Plašāku informāciju par garantijas nosacījumiem varat atrast mūsu mājas lapā.

Visas priekšrocības īsumā

• Ergonomiska un individuāli pielāgojama vadības koncepcija.

• Optimāla redzamība un pamanāmība noliktavas procesos.

• Ideāli piemērots darbam platās ejās.

• Augsta gaitas stabilitāte drošai un ergonomiskai strādāšanai.

• Šaurs un izveicīgs, tādējādi nodrošinot vēl labāku veiktspēju mazās platībās.

Bez raizēm. Bez kompromisiem.

Ar Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus, mēs apsolām mūsu 
lieliskās kvalitātes litija jonu akumulatoru ilgtermiņa 
veiktspēju — līdz pat 8 gadiem, tādēļ jūs varat pilnībā 
koncentrēties savu galveno uzdevumu risināšanai.

100 % apmierinātība. Garantēti.

Mēs esam droši, ka mūsu litija jonu tehnoloģija Jūs pārliecinās. 
Tādēļ mēs nodrošinām Jums iespēju 6 mēnešu laikā pēc 
piegādes ātri un vienkārši atgriezties pie Jūsu iepriekš 
izmantotās tehnoloģijas, nesniedzot nekādus paskaidrojumus.



Jūsu Jungheinrich komplektētājs,
lai Jūs kā klients gūtu maksimālu labumu.

Efektivitāte Drošība Individualitāte
Maksimāla veiktspēja ar 
efektīvākajiem iekrāvējiem.

Vislabākie priekšnoteikumi 
drošam darbam.

Krautņotājs, kas ir tikpat 
individuāls kā Jūsu bizness.

Daudzpusīgais EKS 210 nodrošina 
ļoti labu komplektēšanas ražīgumu 
un augstu efektivitāti, sākot no pirmā 
plauktu līmeņa līdz pat 6,5 metru 
augstumam – lai varētu strādāt ilgāk 
un efektīvāk.

Mums rūp Jūsu drošība: neskaitāmas 
drošības opcijas gādā, lai Jūsu 
darbinieki pilnībā varētu 
koncentrēties uz savu galveno 
uzdevumu.

Pārdomātā vadības koncepcija ar 
papildus izbūvētajiem logiem un vēl 
ērtāk lietojamu vadības pulti būtiski 
atslogo operatoru.

Ekonomisks enerģijas patēriņš
• Aktīva enerģijas un akumulatoru 

pārvaldība.
• Ilgāks akumulatora kalpošanas 

laiks.
• Pacelšanas masti bez pārejām 

novērš enerģiju patērējošas 
paātrināšanas un palēnināšanas 
fāzes.

Pieejami ar litija jonu tehnoloģiju
• Augsta pieejamība, pateicoties 

īpaši īsam uzlādes laikam.
• Nav nepieciešama akumulatora 

nomaiņa.
• Samazinātas izmaksas, pateicoties 

tam, ka, salīdzinot ar svina-skābes 
akumulatoriem, nav jāveic 
apkope.

• Nav nepieciešamas speciālas 
telpas uzlādei un ventilācija, jo 
neveidojas gāzes.

Droši darba procesi
• No ergonomikas aspekta optimāli 

piemēroti darbam platās ejās.
• Lieliska redzamība visos virzienos, 

pateicoties jaunam pacelšanas 
mastam.

• Augsta stabilitāte, arī braucot pa 
nelīdzenām pamatnēm (pamatne 
atbilstoši DIN 18202).

Ekspluatācijas sākšana un apkope
• Ātra un droša ekspluatācijas 

sākšana.
• Integrēta diagnostikas sistēma.
• 1000 darba stundu apkopes 

intervāls.

Papildu drošības opcijas
• “Floor-Spot” ar labi saskatāmu 

gaismas punktu iekrāvēja priekšā 
gādā par papildu drošību 
nepārredzamās noliktavas zonās.

Individuāla konfigurācija
• Izvēle starp dažādiem iekrāvēju 

variantiem, tostarp ar 
papildpacēlāju, ar piekļuvi kravas 
pusei vai kā vaļēju variantu.

• Daudzveidīgas aprīkojuma opcijas 
vadītāja kabīnei, piem., novietnes, 
apgaismojums utt.

Ergonomiska darba vieta
• Optimizēta vadības koncepcija: visa 

informācija vienuviet.
• Teicama redzamība visos virzienos, 

kas nodrošina pārredzamību 
jebkurā situācijā.

• Vienkārša iekāpšana, pateicoties 
mazam iekāpšanas augstumam 
kombinācijā ar viegli pārvietojamām 
un vienlaikus izturīgām sānu 
margām.

• Plaša kabīne ar daudzām mantu 
novietošanas iespējām.

• Opcionāli pieejama ergonomikas 
pakete ar ergonomisku paklājiņu un 
pedāli.



Modeļa pārskats
Jūsu lietojumprogrammām piemērots modelis:

Nosaukums Ietilpība / slodze Braukšanas ātrums bez 
kravas

Celšanas ātrums bez kravas

EKS 210 Z 1000 kg 10 km/h 0,3 m/s

EKS 210 L 1000 kg 10 km/h 0,3 m/s

EKS 210 O 1000 kg 10 km/h 0,3 m/s

SIA Jungheinrich Lift Truck
Rītausmas iela 23
Rīga, LV-1058
Latvija
Telefons +371 67 813 913
Fakss +371 67 813 911

info@jungheinrich.lv  
www.jungheinrich.lv

 

 

Jungheinrich rūpnīcas, pārdošana un 
serviss Eiropā ISO 9001/ ISO 14001.  

Jungheinrich iekrāvēji atbilst Eiropas 
Savienības drošības prasībām.  
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