
Horizontālais pasūtījumu 
komplektētājs ar ergonomisku 
pacelšanu
ECD 320
Celšanas augstums: 700-1500 mm / Kravnesība: 2000 kg



Efektīvs komplektētājs
ar ergonomisku pacēlāju.
Garas dakšas vairāku palešu uzņemšanai.

Mūsu izturīgais un daudzpusīgais horizontālais komplektētājs ECD 320 Jūsu labā strādā ar dubultu jaudu: divtik garo dakšu 
un papildu masta gājiena kombinācija divu palešu uzņemšanai ļauj veikt ergonomisku komplektēšanu, sasniedzot maksimālu 
komplektēšanas ražīgumu un optimālu energoefektivitāti. Jaudīgais 2,8 kW dzinējs (kā opcija pieejams arī 3,2 kW dzinējs) 
nodrošina teicamas gaitas īpašības un paātrinājuma vērtības un, pateicoties opcionālai litija jonu tehnoloģijai, nenogurst arī, 
strādājot vairākās maiņās. Savas stiprās puses tas parāda pat intensīvos darba apstākļos: dinamisks paātrinājums, droša līkumu 
izbraukšana un liels beigu ātrums. Neskatoties uz tā kompaktajiem izmēriem, komplektētājs piedāvā plašu, individuāli 
pielāgojamu vadītāja darba vietu ar daudzfunkcionālo stūri “jetPILOT”, kas palīdz saudzēt muguru un ietaupīt laiku 
komplektējot. Drošu darbu garantē optimāla redzamība visos virzienos, viegla visu vadības elementu aizsniedzamība un 
papildu apgaismojuma opcijas.

 

 

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

Visas priekšrocības īsumā

• Maksimāla komplektēšanas jauda pie minimāla enerģijas patēriņa

• Jaudīgs dzinējs ar lielu paātrinājumu

• “jetPILOT” intuitīvai vadībai kā automašīnā

• Plašas opcijas optimālai darba vietai

• Ergonomisks masta gājiens līdz 700 mm (opcija: 1500 mm)

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.

Neatkarīgi no tā, vai vēlaties 
nodrošināt lielu komplektēšanas 
ražīgumu, energoefektīvu 
komplektēšanu vai ātrus 
komplektēšanas procesus, izvēlieties 
standartu, kurš Jūsu noliktavā 
garantēs vislabākos rezultātus.

Labāka redzamība un pamanāmība: 
Samaziniet negadījumu risku 
noliktavā ar integrētajām DayLED 
dienas gaitas gaismām vai Floor- 
Spot, kas samazina sadursmju risku.

Izmantojiet daudzas individuālās 
opcijas, lai iegūtu optimālu darba vietu, 
un ar Jūsu komplektētāju panāciet 
būtisku ražīguma palielinājumu Jūsu 
noliktavā.

Augstas veiktspējas un efektīva 
piedziņas koncepcija
• Straujš paātrinājums un beigu 

ātrums.
• Drošs ātrums līkumos, pateicoties 

opcionālajai “curveCONTROL” 
sistēmai.

• Pēc izvēles uzstādāma 
aprīkojuma pakete "drivePLUS" ar 
īpaši efektīvo 3,2 kW dzinēju vēl 
labākai vadībai un vēl lielākam 
paātrinājumam, izmantojot no 
slodzes atkarīgo 
"curveCONTROL".

• Reģeneratīva bremzēšana, 
nodrošinot enerģijas rekuperāciju.

Ilgs darbības laiks, izmantojot svina- 
skābes akumulatoru
• Enerģiju taupošā trīsfāzu 

tehnoloģija un lielā akumulatoru 
ietilpība nodrošina ilgu darbības 
laiku.

• Pieejami dažādi akumulatori: no 
375 Ah līdz 620 Ah.

• Sāniska akumulatora izņemšanas 
iespēja darbam vairākās maiņās.

Pieejami ar litija jonu tehnoloģiju
• Augsta pieejamība, pateicoties 

īpaši īsam uzlādes laikam.
• Nav nepieciešama akumulatora 

nomaiņa.
• Samazinātas izmaksas, pateicoties 

ilgākam kalpošanas laikam, un 
tam, ka, salīdzinot ar svina-skābes 
akumulatoriem, nav jāveic 
apkope.

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

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

piedziņas pārsegs no tērauda.
• Īpaši augsta nerūsējošā tērauda 

šasijas aizsargplāksne pie 
priekšējā motora pārsega.

• Pret savērpšanos noturīgas kravas 
dakšas ar vilcējstieņa kinemātiku 
novērš sliekšņu deformāciju, 
pārkraujot arī smagas kravas un 
izmantojot garas balstdakšas.

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.

Labāka redzamība un pamanāmība
• Labāka redzamība vāji 

apgaismotās zonās, pateicoties 
opcionāli integrētajai DayLED 
dienas gaitas gaismai.

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

Ergonomiska un efektīva darba izpilde
• Komplektēšana, saudzējot muguru 

un ietaupot laiku.
• Līdz 700 mm (opcija: 1500 mm) 

masta pacēlājs preču novietošanai 
plauktā ergonomiskā augstumā.

• Nokomplektētas paletes 
novietošana uz pagarinātajām 
balstdakšu pacēlāja dakšām ar zemi 
izvietotu smaguma centru un ātra 
komplektēšanas procesa 
turpināšana, komplektējot 
pasūtījumu no otras paletes.

• Kravas aizsargrežģis (opcija) un 
palešu turētājs divu palešu 
uzņemšanai jau pirms 
komplektēšanas sākšanas: viena 
palete ar garāko malu tiek novietota 
pie kravas aizsargrežģa un ar palešu 
turētāja palīdzību nofiksēta. Pēc 
tam, kad pirmā palete ir 
nokomplektēta, komplektēšanu 
iespējams turpināt uzreiz ar otro 
paleti.

Perfekta darba vieta maksimālam 
komplektēšanas ražīgumam
• Pietiekoši daudz vietas arī gara 

auguma vadītājiem.
• Daudzveidīgas un individuāli 

pielāgojamas mantu novietošanas 
iespējas, piemēram, plēves ruļļu 
novietne priekšējā pārsegā.

• Pēc vajadzības regulējamas 
atzveltnes.

• Stāvēšanas platforma ar papildu 
amortizāciju (opcija).

• Ātrāka komplektēšana, pateicoties 
atzveltnē integrētiem taustiņiem 
(opcija).

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 



Modeļa pārskats
Jūsu lietojumprogrammām piemērots modelis:
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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.  

Jungheinrich iekrāvēji atbilst Eiropas 
Savienības drošības prasībām.  
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