
Horizontālā pasūtījumu komplektētājs
ECE 310
Celšanas augstums: 750 mm / Kravnesība: 1000 kg



Praktisks komplektētājs
ar ergonomisku pacēlāju.
Ekonomiska komplektēšana līdz otram plauktu līmenim.

Uzticamais un ergonomiskais horizontālais komplektētājs ECE 310 ir īstā izvēle, lai komplektētu, saudzējot muguru. 
Pateicoties paceļamam kravas mehānismam, preces iespējams izvietot vajadzīgajā augstumā. Turklāt komplektētājs izceļas 
ar augstu komplektēšanas ražīgumu un mazu enerģijas patēriņu.Ar “Red Dot Award” apbalvotā daudzfunkcionālā stūre 
“jetPILOT” precīzai braukšanai un vienmērīgai pārejai no viena darba uzdevuma pie nākamā nodrošina intuitīvu, ērtu vadību 
un augstu drošību. Plašs opciju klāsts ar dažādām aprīkojuma paketēm piedāvā maksimālu elastību efektīvai ikdienas darbu 
veikšanai noliktavā.Pie komplektētāja stiprajām pusēm var pieskaitīt dinamisku paātrinājumu, drošu līkumu izbraukšanu un 
teicamus ātruma un paātrinājuma rādītājus. Tieši tāpat arī individuāli pielāgojamo darba vietu, kas ar vieglu visu vadības 
elementu aizsniedzamību nodrošina ērtu strādāšanu.

 

 

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

Visas priekšrocības īsumā

• Maksimāls komplektēšanas ražīgums līdz 1000 kg kravām

• Jaudīgs dzinējs ar lielu paātrinājumu

• “jetPILOT” intuitīvai vadībai kā automašīnā

• Ergonomiska komplektēšana, pateicoties ergonomiskam pacēlājam

• Pusautomātiska attālinātās vadības sistēma “easyPILOT” (opcija)

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.

Ar Nr. 1 noliktavā Jūs varat baudīt 
augstāko komplektēšanas ražīgumu 
un vienlaikus zemāko enerģijas 
patēriņu – to nodrošina jaudīga un 
elastīga piedziņas koncepcija.

ECE brauc tik droši kā neviens cits! 
Integrētās DayLED dienas gaitas 
gaismas nodrošina optimālu 
redzamību arī nepietiekamā 
apgaismojumā.

Apvienojumā ar daudzfunkcionālo stūri 
“jetPILOT” ECE vadītāja darba vieta 
piedāvā daudz priekšrocību. Šeit 
vadītājs vienmēr visu kontrolē.

Augstas veiktspējas un efektīva 
piedziņas koncepcija
• Straujš paātrinājums un beigu 

ātrums.
• Pēc izvēles uzstādāma 

aprīkojuma pakete "drivePLUS" ar 
īpaši efektīvo 3,2 kW dzinēju vēl 
labākai vadībai un vēl lielākam 
paātrinājumam.

• Drošs ātrums līkumos, pateicoties 
opcionālajai “curveCONTROL” 
sistēmai, kas darbojas atkarībā no 
slodzes.

• Pēc izvēles uzstādāmā 
aprīkojuma pakete 
"drive&ecoPLUS" papildu 
enerģijas ietaupījumam.

Ērta pārslēgšanās starp vadības 
iespējām
• Garas distances, sākot no apm. 10 

metriem: braukšana ar "jetPILOT".
• Vidējas distances: attālinātā 

vadība ar Jungheinrich 
"easyPILOT” padara iespējamu 
pilnīgu koncentrēšanos uz 
komplektēšanu.

• Īsas distances: pozicionēšana pie 
pareizās paletes un precīza 
pieregulēšana, piemēram, ar 
atzveltnē integrētajiem 
taustiņiem.

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.

Litija jonu akumulatoru komforta 
uzlādes sistēma
• Uzlādes sistēma ar komforta 

klases lādēšanas ligzdu un 
spraudni, kas ļauj veikt 
starpuzlādi, ekonomējot laiku.

• Vienkārša un intuitīva lietošana.

Hidrauliski paceļama stāvēšanas 
platforma (HP) (opcija)
• Biežai komplektēšanai no otrā 

plauktu līmeņa.
• Ātra un droša vadītāja pacelšana 

līdz akumulatora pārsega 
augstumam.

• Platformas vadība ar pedāli, 
tādējādi nodrošinot brīvas rokas 
komplektēšanas darbu veikšanai.

• jetPILOT paceļas kopā ar 
platformu (HP-LJ), lai nodrošinātu 
iekrāvēja pozicionēšanu arī tad, 
kad platforma atrodas paceltā 
stāvoklī (opcija).

Labāka redzamība un pamanāmība
• Labāka redzamība nepietiekami 

apgaismotās zonās, pateicoties 
integrētajai DayLED dienas gaitas 
gaismai (opcija).

• "Floor-Spot” – ievērojami zemāks 
sadursmes risks nepārredzamās 
vietās, pateicoties apm. 3 m pirms 
iekrāvēja uz grīdas projicētam 
sarkanas gaismas punktam 
(opcija).

Izturīga konstrukcija, kas piemērota 
vissarežģītākajiem ekspluatācijas 
apstākļiem
• Pret triecieniem aizsargāts 

piedziņas pārsegs no tērauda.
• Īpaši augsta nerūsējošā tērauda 

šasijas aizsargplāksne pie 
priekšējā motora pārsega.

Pilnīga procesu pārskatāmība, 
pateicoties centrāli izvietotam 
indikācijas un regulēšanas 
instrumentam
• Iekrāvēja aktivizēšana ar 

"EasyAccess" funkciju, izmantojot 
izvēles taustiņu ("Softkey"), 
PinCode vai pēc izvēles pieejamo 
transpondera karti.

• 2 collu displejs informē operatoru 
par akumulatora uzlādes līmeni, 
darba stundu skaitu, braukšanas 
ātrumu, kā arī kļūdu kodiem.

• Ar opcionālo izvēles taustiņu var 
izvēlēties kādu no 3 braukšanas 
programmām.

Perfekta darba vieta maksimālam 
komplektēšanas ražīgumam
• Daudzveidīgas, individuāli 

pielāgojamas mantu glabāšanas 
iespējas.

• Ar papildu amortizatoriem aprīkota 
un regulējama stāvēšanas platforma 
(opcija).

• Ātra kravas pacelšana, divreiz 
nospiežot pacelšanas taustiņu.

Daudzfunkcionālā stūre "jetPILOT"
• Intuitīva un ērta vadība, kas ir 

identiska vieglās automašīnas 
vadīšanai, un droša pieturēšanās.

• Spranda daļas un mugurkaula 
atslogošana, izbraucot līkumus.

• Iespējama vadīšana ar vienu roku 
un automātiska stūres atvirze 
pozīcijā, braucot taisnā virzienā.

• Regulēšanas iespējas atbilstoši 
individuālajiem auguma 
parametriem.

Citas aprīkojuma opcijas
• Plašs piederumu klāsts individuālai 

pielāgošanai Jūsu ekspluatācijas 
situācijai.

• Citi piederumi darbam otrajā 
plauktu līmenī.

• Izturīga, universāli izmantojama 
aptvere pēc izvēles uzstādāmām 
ierīcēm, piemēram, datu pārraides 
ierīcēm.

• Uzlabots vadības komforts, ko 
nodrošina amortizēta stāvēšanas 
platforma ķermeņa svārstību 
mazināšanai.



Modeļa pārskats
Jūsu lietojumprogrammām piemērots modelis:

Nosaukums Ietilpība / slodze Braukšanas ātrums 
bez kravas

Darba platums 
(palete 800x1200 
gareniska)

Celšanas ātrums bez 
kravas

ECE 310 1000 kg 12,5 km/h 2721 mm 0,33 m/s

ECE 310 HP 1000 kg 12,5 km/h 2871 mm 0,33 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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