
Elektro-Deichselhubwagen mit 
Ergonomiehub
EJE C20
Celšanas augstums: 540 mm / Kravnesība: 2000 kg



Ergonomiski palešu ratiņi
visiem gadījumiem.
Vieglu preču vienkārša un ātra komplektēšana.

Izveicīgie un ergonomiskie elektriskie zemie palešu ratiņi EJE C20 ir ērti lietojams pavadonis situācijās, kad nepieciešams 
veikt preču pārvietošanu un komplektēšanu. Papildus balstdakšas pacēlājam ratiņos ir iebūvēts vienkāršais masts, kas kravas 
var pacelt līdz 752 mm augstumam. Tā preces nonāk ergonomiskā, ērti aizsniedzamā augstumā, un puspaletes var nocelt ātri 
un efektīvi. Tādējādi šie elektriskie palešu ratiņi ar dīseles vadību ir ideāli piemēroti izmantošanai mazumtirdzniecībā. It īpaši 
tad, ja preces jāpārvieto raiti un efektīvi, EJE C20 piedāvā lielu ātrumu, strauju paātrinājumu un vienlaikus mazu patēriņu. 
Perfektai enerģijas pārvaldībai Jūsu rīcībā ir arī mūsu litija jonu tehnoloģija. Arī EJE C20 drošība ir pirmajā vietā. Zemu 
izvietotā dīsele nodrošina nepieciešamo attālumu starp iekrāvēju un operatoru. Un, ja kādreiz kļūs par šauru, palēninātās 
braukšanas režīma taustiņš sniedz iespēju droši braukt ar augstu paceltu dīseli.

 

 

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

Visas priekšrocības īsumā

• Papildu masta gājiens ergonomiskai strādāšanai

• Jaudīgs bezapkopes trīsfāzu vilces dzinējs

• Manevrētspējīgi un kompakti, pateicoties mazam priekšējās konstrukcijas 
izmēram

• Pilnībā manevrētspējīgi arī ar paceltu dīseli

• Straujš paātrinājums un liels ātrums

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.

Maksimāla jauda, pateicoties mūsu 
profesionālajai akumulatoru 
pārvaldībai: Īpaši lielas ietilpības 
akumulatori, opcionāli iebūvējams 
lādētājs un vienkāršota akumulatoru 
nomaiņa ļauj sasniegt vēl ilgāku 
darbības laiku pie nemainīgas 
veiktspējas.

Optimizētais darbs ar dažādu veidu 
paletēm un masta un balstdakšu 
pacēlāja opcionāla nošķiršana 
samazina negadījumu risku un 
palielina drošību preču pārkraušanā 
un komplektēšanā.

Vienalga, vai saldētavā, filiālē, preču 
pārkraušanā vai komplektēšanā – ar 
tādām papildu ekstrām kā rakstāmpults 
ar apgaismojumu vai kravas 
aizsargrežģis šos modeļus var pielāgot 
Jūsu vajadzībām.

Efektīva trīsfāzu tehnoloģija
• Augsta efektivitāte ar izcilu 

enerģijas ietaupījumu.
• Spēcīgs paātrinājums.
• Bezpakāpju braukšanas ātruma 

regulēšana, izmantojot 
kontrolleru.

• Ātra braukšanas virziena maiņa.
• Bez ogles sukām – vilces 

dzinējam nav nepieciešama 
apkope.

• 2 gadu garantija vilces dzinējam.

Profesionāla akumulatoru pārvaldība
• Akumulatoru kapacitāte līdz 250 

Ah nodrošina ilgu izmantošanas 
laiku.

• 2 PzB 200 Ah akumulatori 
vertikālai akumulatora 
izņemšanai.

• Akumulatora izņemšana sānos 
(opcija) 2 PzS 250 Ah 
akumulatoriem.

• Iebūvēts lādētājs (24 V/30 A slapjā 
tipa un bezapkopes 
akumulatoriem) vienkāršai 
akumulatora uzlādei no jebkuras 
tīkla kontaktligzdas (opcija).

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.

Droša palešu kraušana
• Uzlabota šķērseniskā iebraukšana 

tukšās eiropaletēs vai slēgtās 
paletēs, pateicoties abos dakšu 
galos piestiprinātām sliecēm.

• Puspaletes uzņemšanai no 
eiropaletes.

• Puspalešu/ceturtdaļpalešu 
nocelšanai no eiropaletēm 
(opcija)

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.

• Vienmērīgs slodzes sadalījums uz 
visiem riteņiem, braucot taisni.

• Izbraucot līkumus, slodze tiek 
koncentrēta uz ārējo balsta riteni.

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.

Vienmēr lietas kursā
• Iestatāmi braukšanas parametri, 

izmantojot "CanDis" un 
"CanCode” (opcija).

• Informācijas displejs 
"CanDis" (opcija) ar darba stundu 
indikatoru un servisa datu atmiņu.

• Izlādes kontrollampiņa (trīskrāsaina 
gaismas diode) ar celšanas 
atslēgšanas funkciju.

• Iekrāvēja aktivizēšana ar PIN kodu 
un iespēja izvēlēties kādu no 3 
braukšanas programmām, 
izmantojot "CanCode” (opcija).

Impulsu vadības sistēma
• Ar kontrolleru definētais braukšanas 

ātrums tiek uzturēts jebkuros 
braukšanas apstākļos - arī braucot 
kāpumos/kritumos.

• Automātiska nobremzēšana, sākot 
nejauši ripot uz rampas.

• Optimāla pielāgojamība jebkurai 
vajadzībai, pateicoties individuāli 
iestatāmiem braukšanas 
parametriem (paātrinājums, beigu 
ātrums, dzinēja bremze).

• Izvēlei pieejamas 3 dažādas 
braukšanas programmas (opcija).

• Enerģijas rekuperācija, ko 
nodrošina reģenerējošās bremzes, 
samazinot braukšanas ātrumu.

• Ļoti zems trokšņu līmenis 
brauciena laikā.

Papildaprīkojums
• Rakstāmpults ar apgaismojumu.
• Kravas aizsargrežģis.
• Vienkārša bremzes atlaišana, 

pateicoties speciālai aizdedzes 
slēdzenei.

• Saldētavas variants.



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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