
Mazie daļas atlasītājs
EKM 202
Celšanas augstums: 3000 mm / Kravnesība: 215 kg



Droša alternatīva
darbu vadītājam.
Vienkārša un efektīva sīkpreču komplektēšana.

Mūsu izveicīgais un daudzpusīgais sīkpreču komplektētājs EKM ir ideāli piemērots izmantošanai filiālēs, vieglu apkopes darbu 
veikšanai vai komplektēšanai bez paletēm. Stabilais masts ļauj piekļūt precēm līdz pat trešajam plauktu līmenim – mūsu 
izpratnē tā ir labākā alternatīva klasiskajam darbu vadītājam.

Pateicoties kompaktajiem izmēriem un mazajam augstumam, EKM bez problēmām spēj pārvietoties pa šaurām filiāles ejām 
un izbraukt caur zemām durvju ailām. Automātiskās durvis nodrošina, ka vadītājs ir drošībā arī lielā augstumā. Grīdā 
integrētais sensoru paklājs atbalsta neierobežotas kustības pie vadītāja pults, sniedzot iespēju vadītājam brīvi izvēlēties savu 
pozīciju uz stāvēšanas platformas.

Plašā vadības pults vadītājam gan brauciena laikā, gan stāvot nodrošina pateicīgu pozīciju un vienmēr labu redzamību 
braukšanas virzienā. Ergonomiski izvietoti vadības elementi vienlaicīgi ļauj veikt celšanu un braukšanu, kas darbu ar EKM 
padara īpaši efektīvu.

 

 

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

Visas priekšrocības īsumā

• Preču komplektēšana augstumā līdz 5,3 m

• Īpaši manevrētspējīgs, iespējama pārvietošanās ar paceltu platformu

• Individuāli regulējamas mantu novietošanas iespējas

• Drošs jebkurā augstumā, pateicoties automātiskām durvīm

• Floor-Stripes, strādājot vietās ar cilvēku plūsmu

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.

EKM ir pietiekami daudz enerģijas, lai 
pavisam viegli tiktu galā ar tam 
uzticētajiem uzdevumiem – to 
nodrošina bezapkopes 192 Ah AGM 
akumulators ar iebūvētu lādētāju.

Automātiska durvju aizvēršanās, 
uzkāpjot uz un nokāpjot no 
stāvēšanas platformas, gādā par 
maksimālu vadītāja drošību.

Maigi un mierīgi: maigā nolaišana 
sniedz iespēju nolaist platformu 
saudzīgi, samazinot satricinājumus un 
pasargājot vadītāju.

Akumulators un uzlāde
• Bezapkopes 192 Ah AGM 

akumulators.
• Iebūvētais lādētājs ar integrētu 

spirālveida kabeli ir piemērots 
uzlādei no jebkuras 230 V 
kontaktligzdas – vairs nekādas 
lādēšanas kabeļa meklēšanas!

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.

Stabils un izturīgs
• Stabils masts lielākai drošībai arī 

paceltā stāvoklī.
• Izturīgs tērauda rāmis ar papildu 

prettriecienu aizsargu aizsargā 
pret iekrāvēja bojājumiem.

• Bez plastmasas detaļām ārpusē, 
kas varētu tikt bojātas.

• Standarta variantā automātiska 
durvju aizvēršanās, vadītājam 
uzkāpjot uz platformas un 
nokāpjot no tās, kas nodrošina 
iespēju pacelt platformu tikai tad, 
kad durvis ir aizvērtas.

• Automātiska durvju aizvēršanās 
(opcija): durvis tiek atbloķētas 
vien tad, kad platforma ir pilnībā 
nolaista lejā. Palielina vadītāja 
drošību, jo tiek novērsta nejauša 
durvju atvēršana paceltā stāvoklī.

Drošs un ergonomisks
• Kapacitīvie sensori paredz 

iekrāvēja vadību ar abām rokām, 
nodrošinot to, ka vadītājs 
brauciena laikā paliek iekrāvēja 
kontūras iekšpusē.

• Jaunas konstrukcijas vadības 
poga, izmantojama, lai pieturētos, 
kā arī precīzai braukšanai.

• Droša braukšana taisnā virzienā, 
pateicoties definētai nulles 
pozīcijai, viegla kustība nelielos 
līkumos un plaša diapazona 
stūres pagrieziena leņķis 90° 
pagriezienos.

• Ergonomisks labās rokas 
novietojums: kontrollers, ko var 
vadīt ar īkšķi, novērš visas rokas 
pagriešanu; kontrollera roktura 
papildu virsmu var izmantot, lai 
pieturētos ar labo roku.

• Citas pogas sniedz iespēju veikt 
galvenā pacēlāja un novietnes 
pacelšanas un nolaišanas 
kustības.

Pacelšana un satveršana
• Ideāla redzamība visos virzienos, 

pateicoties masta konstrukcijai, arī 
līdz 5,30 m augstumā.

• Pacēlājam, kas nav aprīkots ar ķēdi, 
nepieciešams minimāls detaļu 
daudzums un apkope, kas saistīta ar 
ļoti nelielu darba apjomu.

• Funkcija "Softlanding” nodrošina 
lēnu un vienmērīgu platformas 
nolaišanu īsi pirms beigu stāvokļa 
sasniegšanas – tas nozīmē, ka 
vadītājs netiek pakļauts 
satricinājumiem un viņš vienkāršā 
veidā var atpazīt brīdi, kad 
platforma ir nolaista un viņš no tās 
var nokāpt.

Mantu novietošanas iespējas
• Līdz 100 kg nestspēja drošai 

priekšmetu novietošanai un 
transportēšanai.

• Iegareni caurumi novietnē labai 
redzamībai uz leju paceltā stāvoklī, 
lai laikus pamanītu tuvumā esošus 
cilvēkus.

• Iegareni caurumi novietnē labai 
redzamībai uz leju paceltā stāvoklī, 
lai laikus pamanītu tuvumā esošus 
cilvēkus.

• Pietiekami daudz vietas arī mazu 
priekšmetu drošai transportēšanai.

• Elektriski regulējama novietne ar 
610 mm regulēšanas diapazonu 
(opcija).

• Zemākajā pozīcijā novietni var 
piepildīt no ārpuses (opcija).

• Liels regulēšanas diapazons virzienā 
uz leju nodrošina labu redzamību, 
skatoties uz priekšu, arī tad, ja uz 
virsmas ir izvietoti vairāki 
priekšmeti. Individuāli pieejamas 
citas speciālas novietnes, piem., 
durvīs.



Modeļa pārskats
Jūsu lietojumprogrammām piemērots modelis:

NosaukumsIetilpība / 
slodze

Tragfähigkeit 
pro 
Behälter

Nominālā 
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preču 
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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.  
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