
Elektriskais gājēju krautņotājs
EJE 222 / 225 / 230 / 235
Celšanas augstums: 122 mm / Kravnesība: 2200-3500 kg



Kompakts “spēkavīrs”
sarežģītiem darba apstākļiem.
Vienmēr uzticams un pieejams.

Manevrētspējīgie un īpaši jaudīgie EJE 2. sērijas elektriskie palešu ratiņi ar dīseles vadību pārliecina ar augstu pārkraušanas 
jaudu un trīsfāzu vilces dzinēju, kam nepieciešama minimāla apkope. Turklāt smagu kravu transportēšanu nodrošina spēcīgs 
pacelšanas motors. Ar mūsu ilgmūžīgajiem svina-skābes akumulatoriem vai inovatīvo litija jonu tehnoloģiju un perfekti 
saskaņoto enerģijas pārvaldību EJE 2 arī ar smagām kravām bez problēmām spēj sasniegt savu maksimālo ātrumu.Pārkraujot 
smagas kravas, īpaši svarīgi ir atcerēties, ka ar EJE 2 drošība ir pirmajā vietā. Tā, piemēram, garā, lejasdaļā šarnīros iestiprinātā 
dīsele nodrošina pietiekamu attālumu starp ratiņiem un operatoru.Ar īpaši izturīgo tērauda rāmi, pastiprināto dakšu 
konstrukciju un nodilumizturīgajiem balsta riteņiem EJE 2 palešu ratiņiem ir nepieciešama ļoti minimāla apkope. Īpaši 
ietilpīgie akumulatori nodrošina, ka ratiņi vienmēr ir darba gatavībā, arī intensīvu un ilgstošu darbu gadījumā. Uzticamai un 
efektīvai preču pārkraušanai Jūsu noliktavas ikdienas darbā.

 

 

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

Visas priekšrocības īsumā

• Jaudīga trīsfāzu tehnoloģija maksimālai veiktspējai

• Gara dīsele ar kāju aizsargu (opcija)

• “ProTracLink” sistēma teicamai gaitas stabilitātei

• Izturīgs tērauda rāmis ilgmūžībai

• Ātri un viegli manevrējams, pateicoties mazam priekšējās konstrukcijas 
izmēram

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 zemie palešu 
ratiņi,
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.

Izcila efektivitāte un profesionāla 
akumulatoru pārvaldība nodrošina 
augstu pieejamību, arī apgrūtinātos 
darba apstākļos. Mūsu trīsfāzu 
tehnoloģija nodrošina ātru reakciju 
un tūlītēju virziena maiņu.

Bezapkopes trīsfāzu dzinējs, 
vienkāršā un ātrā piekļuve visiem 
agregātiem un mūsu patentētā 
ProTracLink sistēma minimālam 
balsta ritenīšu nodilumam nodrošina 
uzticamu izmantošanu ikdienas 
darbos.

Ergonomiskā dīseles galva nodrošina 
šo modeļu vienkāršu vadību arī lielas 
slodzes apstākļos. Pateicoties 
palēninātas braukšanas režīma slēdzim, 
arī manevrēšana ar paceltu dīseli 
šaurās telpās nerada nekādas 
problēmas.

Jaudīga trīsfāzu tehnoloģija
• Augsta efektivitāte ar izcilu 

enerģijas ietaupījumu.
• Spēcīgs paātrinājums.
• Ātra braukšanas virziena maiņa 

bez aizkaves.
• 2 gadu garantija vilces dzinējam.

Profesionāla akumulatoru pārvaldība
• Akumulatoru kapacitāte līdz 375 

Ah nodrošina ilgu izmantošanas 
laiku.

• Iespēja strādāt vairākās maiņās, 
pateicoties opcijai izņemt 
akumulatoru sānos.

• Iebūvēts lādētājs (opcija) 
vienkāršai akumulatora uzlādei no 
jebkuras kontaktligzdas – 
iespējama arī ātrās lādēšanas 
funkcija, kas nodrošina 
akumulatora uzlādi vienas darba 
maiņas laikā.

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 ir 
piemērota arī vissmagākajiem 
ekspluatācijas apstākļiem
• Pārsegs pie priekšējā rāmja no 

augstvērtīga 7 mm bieza tērauda.
• Liela celtspēja, pateicoties 

pastiprinātai dakšu konstrukcijai.
• Divu gadu garantija vilces 

dzinējam.
• Spēcīgs paātrinājums.

Optimāla stabilitāte pagriezienos
• Ar atsperēm un amortizatoriem 

aprīkotie balsta riteņi, kurus 
savstarpēji savieno 
savienotājstieņa balansieris 
"ProTracLink", sadala balsta slodzi 
atkarībā no braukšanas 
apstākļiem.

• Ideāli piemēroti izmantošanai uz 
pārkraušanas rampām un 
iekraušanai un izkraušanai no 
kravas automašīnas.

Samazināts apkopes darbu apjoms
• Bezapkopes trīsfāzu vilces dzinējs 

bez ogles sukām.
• Viegla piekļuve visiem 

agregātiem, pateicoties 
viendaļīgam priekšējam 
pārsegam, kas piestiprināts tikai ar 
2 skrūvēm.

• Droša aizsardzība, piemēram, pret 
putekļiem un mitrumu, 
pateicoties vadības sistēmas un 
kontaktspraudņa hermētiski 
noslēgtajam korpusam saskaņā ar 
IP 54.

• Patentēts “ProTracLink”: 
automātiska līmeņu izlīdzināšana 
nodrošina mazāku balsta riteņu 
nodilumu, uzbraucot uz rampas 
slīpi.

• Plats dzenošais ritenis un plati 
savienotājstieņa balansiera balsta 
riteņi (opcija) padara iespējamu 
drošu braukšanu arī pa 
gareniskām salaiduma vietām 
(piemēram, autopiekabe ar 
saldētavu).

Ergonomiska dīseles galva
• Saprotams krāsu pielietojums, kā arī 

slēdži ar nodilumizturīgiem 
simboliem intuitīvai iekrāvēja 
vadībai.

• Palēninātās braukšanas režīma 
slēdzis dīseles galvas apakšpusē 
vieglai piekļuvei un braukšanai ar 
vertikāli novietotu dīseli.

• Bezkontakta sensori, kas ir 
aizsargāti saskaņā ar aizsardzības 
klasi IP 65, tādējādi nodrošinot 
maksimālu aizsardzību pret 
darbības pārtraukumiem.

• Balansiera slēdzis, kuru iespējams 
vienlīdz ērti lietot jebkurā dīseles 
pozīcijā.

• Dīsele ar kāju aizsargu (opcija).

Vienmēr lietas kursā
• Opcionāls 2 collu displejs kā 

centrālais indikācijas un 
regulēšanas instruments ar 
akumulatora uzlādes stāvokļa 
rādījumu, darba stundu rādījumu, 
kļūdu kodu un 3 braukšanas 
programmu izvēles rādījumu.

• Iekrāvēja aktivizēšana ar atslēgu vai 
izvēles taustiņu ("Softkey"), PinCode 
vai transpondera karti (opcija).

Papildaprīkojums
• Kravas aizsargrežģis.
• Saldētavas variants.
• Iebūvēts lādētājs.
• "silentDRIVE" klusai ekspluatācijai.



Modeļa pārskats
Jūsu lietojumprogrammām piemērots modelis:

Nosaukums Ietilpība / slodze Braukšanas ātrums 
bez kravas

Darba platums 
(palete 800x1200 
gareniska)

Celšanas ātrums bez 
kravas

EJE 222 2200 kg 6 km/h 2227 mm 0,07 m/s

EJE 225 2500 kg 6 km/h 2227 mm 0,07 m/s

EJE 230 3000 kg 6 km/h 2227 mm 0,07 m/s

EJE 235 3500 kg 6 km/h 2227 mm 0,07 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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