
Elektriskais krautņotājs ar frontālu 
sēdēšanas pozīciju /trīspusējais 
krautņotājs
EFX 410 / 413
Celšanas augstums: 3000-7000 mm / Kravnesība: 1000-1250 kg



Daudzpusīgs Man-Down 
krautņotājs
ar teicamu redzamību visos 
virzienos.
Kombinētai izmantošanai ieejas zonā, šaurās un platās ejās.

Daudzpusīgie un inovatīvie 4. sērijas trīspusējie krautņotāji ir mūsu eksperti kombinētai izmantošanai šaurās ejās, platās ejās 
un ieejas zonā. Modulārā iekrāvēju koncepcija ar sēdekļa izvietojumu priekšā un sāniski izvietoto pacelšanas mastu nodrošina 
optimālu dakšu, kravas un ceļa redzamību. Darbs norit pēc “Man-Down” principa, kad dakša pārvietojas uz augšu, bet 
vadītāja platforma paliek uz zemes.Par drošību gādā sērijveidā un pēc izvēles pieejamās aprīkojuma opcijas, piemēram, 
integrētā cilvēku aizsardzības sistēma vai RFID grīdas kontrolsistēma optimāliem ātruma profiliem. Efektīva enerģija 
pārvaldība ar progresīvo 48 V trīsfāzu tehnoloģiju nodrošina maksimālu pārkraušanas jaudu, saglabājot mazu 
patēriņu.Noliktavas navigācijas sistēma atvieglo darbu un ļauj veikt milimetros precīzu, vienmērīgu pozicionēšanu. Vadītājam 
darbu atvieglo intuitīvā vadības koncepcija ar lielu displeju, regulējamu vadības pulti, ietilpīgām novietnēm un ergonomiskiem 
vadības elementiem.

 

 

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

Visas priekšrocības īsumā

• Unikāla iekrāvēja koncepcija ar priekšā izvietotu sēdekli un sāniski izvietotu 
pacelšanas mastu

• Neierobežota dakšu, kravas un ceļa pārredzamība

• Modulāras veiktspējas palielināšanas paketes un palīgsistēmas

• Reģeneratīva bremzēšana un kravas nolaišana

• Maksimāla drošība, pateicoties opcionālai cilvēku aizsardzības sistēmai

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 augstplauktu 
krautņotājs,
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.

EFX zina, kā tas darāms: pateicoties 
gudrai enerģijas rekuperācijai, ko 
nodrošina reģeneratīvā bremzēšana, 
tas darbojas īpaši efektīvi.

Mērķa pozīcijas paturēšana 
redzeslokā un tās sasniegšana 
optimālā ātrumā ar RFID grīdas 
kontrolsistēmu - tas ir tik vienkārši!

Intuitīvi veidota vadības koncepcija ar 
regulējamu vadības pulti un lielu 
displeju atvieglo Jūsu vadītājiem darbu.

Efektīva trīsfāzu tehnoloģija
• Liels griezes moments lielas 

pārkraušanas jaudas un zema 
enerģijas patēriņa nodrošināšanai.

• Efektīva siltuma ekonomija.
• Mazāk apkopju un mazāks 

nodilums.

Ekonomisks enerģijas patēriņš
• Dubulta enerģijas rekuperācija, 

pateicoties reģeneratīvajai 
bremzēšanai un kravas nolaišanai.

• Ilgāks darbības laiks ar vienu 
akumulatora uzlādi (līdz 2 
maiņām).

• Aktīva enerģijas/akumulatoru 
pārvaldība.

• Ilgāks akumulatora kalpošanas 
laiks.

• Īsāks lādēšanas laiks.

Ekspluatācijas sākšana un apkope
• Ātra un droša ekspluatācijas 

sākšana, izmantojot "Teach-In" 
jeb programmēšanas metodi.

• 1000 darba stundu apkopes 
intervāls.

• Elektroniskā sistēma ar nedilstošu 
sensoru sistēmu.

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.

RFID grīdas kontrolsistēma (opcija)
• Iekrāvēju vadība, izmantojot 

transponderu tehnoloģiju.
• Nepārtraukta ceļa mērīšana 

precīzai visu noliktavas zonu 
identificēšanai.

• Ērti lietojamas pārslēgšanas 
funkcijas.

• Ātruma profilu optimizācija 
atbilstoši grīdas topoloģijai.

Palīgsistēma 
“warehouseNAVIGATION” (opcija)
• Piesaiste noliktavas pārvaldības 

sistēmai, izmantojot datu 
pārraides termināli vai skeneri.

• Tieša mērķa pozīcijas 
pārņemšana šaurajā ejā ar 
iekrāvēja datorsistēmu.

• Automātiska vertikālā un 
horizontālā pozicionēšana.

• Efektīva pārvietošanās pa dubultu 
spirāli.

• Nepareizu pārbraucienu iespējas 
izslēgšana, pateicoties RFID zonas 
atpazīšanas funkcijai.

• Augsta elastība noliktavā, 
pielāgojoties esošajai WMS.

• Līdz 25 % lielāka pārkraušanas 
jauda.

Integrēta cilvēku aizsardzības 
sistēma (PSS)
• Rūpnīcā veikta integrēšana 

drošības datorā.
• Projektēšanu, ekspluatācijas 

sākšanu un apkopi veic 
Jungheinrich.

Ergonomika un komforts
• Plaša iekāpšanas zona.
• Izcila kravas un brauktuves 

redzamība.
• Atsperots komforta klases sēdeklis 

ar vibrāciju amortizēšanas sistēmu.
• Vienmērīgi augstumā regulējama 

vadības pults ar iespēju iestatīt 
nepieciešamo pults attālumu līdz 
vadītājam.

• Membrānas taustiņi (Softkey) ar 
ciparu tastatūru.

• Visu hidraulisko funkciju gala 
stāvokļu/pārejas darbību 
amortizācija.

Vadības un CAN-Bus sistēma
• Par 70 % mazāk kabeļu un 

spraudņu, izmantojot CAN-Bus.
• Visām kustībām iestatāmi 

parametri.

Papildaprīkojums
• Mehāniskā vadība pa sliedēm.
• Induktīvā vadība precīzai vadīšanai 

pa eju bez mehāniskas 
komponentu noslodzes.

• Radio ar CD atskaņotāju un MP3 
saskarni.

• Sinhronā pagriešana.
• Modulāra celšanas un braukšanas 

funkciju atslēgšanas, kā arī ātruma 
samazināšanas sistēma.

• Datu pārraides termināļi ar 
mehāniskām un elektriskām 
saskarnēm preču plūsmas 
pārvaldības sistēmu piesaistei.

• Jungheinrich ISM-Online – 
informācijas sistēma iekrāvēju 
pārvaldībai.



Modeļa pārskats
Jūsu lietojumprogrammām piemērots modelis:

Nosaukums Ietilpība / slodze Pacelšanas augstums 
(maks.)

Braukšanas ātrums 
bez kravas

Celšanas ātrums bez 
kravas

EFX 410 1000 kg 7000 mm 9 km/h 0,41 m/s

EFX 413 1250 kg 7000 mm 9 km/h 0,41 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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