
Elektropiedziņas četru riteņu iekrāvējs
EFG 535-S50
Celšanas augstums: 2480-7500 mm / Kravnesība: 3500-5000 kg



Lieljaudas iekrāvējs
sarežģītiem darba apstākļiem.
Īpaši smagām kravām un uzkaragregātiem.

Mūsu jaudīgie un izturīgie 5. sērijas elektriskie četrriteņu iekrāvēji ir ideāli piemēroti pat sarežģītākajiem darba apstākļiem kā 
iekštelpās, tā ārā. Pateicoties gudrām papildaprīkojuma uzstādīšanas iespējām, tos var individuāli pielāgot teju katrai 
transportējamai kravai.

Ar mūsu tehnoloģiju koncepciju "PureEnergy" lieljaudas iekrāvēji ar šiem uzdevumiem allaž tiek galā, saglabājot optimālu 
energoefektivitāti un ekonomisko izdevīgumu. Mērījumi saskaņā ar VDI ciklu apliecina: maksimāla pārkraušanas ražīguma 
apstākļos tie patērē pat par 20 % mazāk enerģijas nekā līdzīgi konkurentu modeļi.

Kompaktais pacelšanas masts ar paplašinātu redzamības zonu un inteliģentie vadības elementi, kurus var individuāli pielāgot 
jebkura profila vadītājiem un darbiem, sniedz iespēju pilnu jaudu sasniegt ikvienā braucienā. Dažādas palīgsistēmas un 
aprīkojuma opcijas garantē drošu un efektīvu strādāšanu – arī ekstremālos apstākļos. Ergonomiski pilnveidotie 5. sērijas EFG 
ir īsti "spēkavīri" izmantošanai intensīvos darba apstākļos.

 

 

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

Visas priekšrocības īsumā

• Optimizēta energoefektivitāte, pateicoties "PureEnergy" koncepcijai.

• Teicama redzamība, pateicoties kompaktam mastam.

• Droša akumulatoru nomaiņa bez celtņa izmantošanas.

• Ērti pielāgojamas vadības koncepcijas.

• Ergonomiska darba vieta augstākam ražīgumam.

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 elektriskais 
iekrāvējs,
lai Jūs kā klients gūtu maksimālu labumu.

Efektivitāte Drošība Individualitāte
Maksimāla veiktspēja ar 
efektīvākajiem iekrāvējiem.

Vislabākie priekšnoteikumi 
drošam darbam.

Iekrāvējs, kas ir tikpat 
individuāls kā Jūsu bizness.

Maksimāla efektivitāte arī 
ekstremālos darba apstākļos: esiet 
ieguvēji, izmantojot ērti lietojamas 
aprīkojuma paketes ar nemainīgi 
iespaidīgiem veiktspējas rādītājiem, 
zemām dzīves cikla izmaiņām un 
optimālu energobilanci.

Dažādas drošības opcijas un 
inteliģentas palīgsistēmas samazina 
briesmu potenciālu noliktavā un 
gādā, lai cilvēki, kravas, mašīnas un 
noliktavas iekārtas vienmēr būtu 
drošībā.

Ergonomiskā darba vieta kopā ar 
inteliģento un pielāgojamo vadības 
koncepciju nodrošina, lai 5. sērijas 
elektriskie iekrāvēji būtu viegli vadāmi 
un īpaši veiktspējīgi.

PureEnergy tehnoloģijas koncepcija
Optimālai energoefektivitātei un 
maksimālai pārkraušanas jaudai.
• Progresīva trīsfāzu tehnoloģija.
• Kompakta vadības sistēma un 

kompakts hidrauliskais agregāts.
• Vajadzībām atbilstoša hidrauliskās 

sistēmas/motoru vadība.

Individuālas aprīkojuma paketes
• "Efficiency” pakete ar sistēmu 

"curveCONTROL".
• "drive&liftPLUS” pakete ar lielu 

braukšanas/kravu celšanas 
ātrumu.

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 nav jāveic apkope, 
salīdzinājumā ar svina-skābes 
akumulatoriem.

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

Drošības aprīkojums
• Braukšanas ātruma samazināšana 

līkumos, ko nodrošina 
“curveCONTROL” sistēma.

• Pateicoties automātiskās darbības 
stāvbremzei, ir novērsta 
nekontrolēta iekrāvēja ripošana 
atpakaļ no rampām vai kāpumos 
(opcija).

• Maksimāla stabilitāte, pateicoties 
īpaši zemu izvietotam smaguma 
centram un augstu piekārtajam 
stūrējošajam tiltam.

Opcionālās vadītāja palīgsistēmas
• accessCONTROL: piekļuves 

kontrole, kas atbloķē iekrāvēja 
darbību tikai pēc drošības 
mehānismu secīgas aktivizēšanās: 
1. Derīgs piekļuves kods 2. 
Nospiests sēdekļa slēdzis 3. 
Piesprādzēta josta

• driveCONTROL: braukšanas 
ātruma kontrole, kas automātiski 
samazina gan braukšanas ātrumu, 
braucot līkumos, gan arī kravas 
celšanas ātrumu, sasniedzot 
noteiktu kravu pacelšanas 
augstumu.

• liftCONTROL: pacelšanas ātruma 
kontrole, kas papildus braukšanas 
ātruma samazinājumam, 
sasniedzot noteiktu kravas 
pacelšanas augstumu, samazina 
arī pacelšanas masta sasvēršanas 
ātrumu. Turklāt sasvēršanas leņķis 
ir redzams atsevišķā displejā.

Individuāli pielāgojama vadības 
koncepcija
• Iespēja izvēlēties starp 5 braukšanas 

programmām ar iestatāmiem 
parametriem.

• Roku balstu un stūres statni 
vienmērīgi iespējams noregulēt ar 
vienas regulēšanas sviras palīdzību 
2 virzienos.

• Izvēlei pieejami 5 dažādi vadības 
elementi.

• Pielāgojama vadības elementu sviru 
un asu konfigurācija.

• Viena vai divu pedāļu vadība.

Ergonomiska darba vieta
• Zema, pamanāma iekāpšanas zona 

ar līdzenu kāju nodalījumu.
• Šaurs stūres statnis neierobežotām 

ceļu un kāju kustībām.
• Augstas izšķirtspējas kontrastains 

pilnkrāsu TFT displejs ar 
pašizskaidrojošu lietotāja saskarni.

• Kompakti veidota profilu pakete ar 
izcilu caurredzamību.

• Brīva redzamība, pateicoties logiem 
bez rāmja, kā arī uzlabotam ķēžu 
un šļūteņu izvietojumam.

• Uz vadītāja ērtībām orientēta mantu 
novietņu koncepcija, kas nodrošina 
intuitīvu darba norisi.

• Liels atliecams roku balsts ar 
dažādu audumu pārklājumiem un 
plašu mantu novietni.

• Ārēja sprieguma padeve, ko 
nodrošina pēc izvēles uzstādāmā 
USB ligzda.

• Zems vibrāciju līmenis, ko 
nodrošina kabīnes un šasijas atdalīti 
veidotā konstrukcija.



Modeļa pārskats
Jūsu lietojumprogrammām piemērots modelis:

Nosaukums Ietilpība / slodze Pacelšanas 
augstums (maks.)

Braukšanas 
ātrums bez 
kravas

Darba platums 
(palete 
800x1200 
gareniska)

Celšanas ātrums 
bez kravas

EFG 535k 3500 kg 7500 mm 17 km/h 4203 mm 0,5 m/s

EFG 540k 4000 kg 7500 mm 16 km/h 4292 mm 0,37 m/s

EFG 540 4000 kg 7500 mm 16 km/h 4422 mm 0,37 m/s

EFG S40 4000 kg 7500 mm 16 km/h 4612 mm 0,37 m/s

EFG 545k 4500 kg 7500 mm 16 km/h 4292 mm 0,37 m/s

EFG 545 4500 kg 7500 mm 16 km/h 4422 mm 0,37 m/s

EFG 550 4990 kg 7500 mm 15 km/h 4422 mm 0,37 m/s

EFG S50 5000 kg 7500 mm 15 km/h 4627 mm 0,37 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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