
Elektriskā pasažieru / gājēju kravas 
automašīna
ERE 120-230
Celšanas augstums: 122 mm / Kravnesība: 2000-3000 kg



Spēcīgi līdzbraucēja režīmā 
izmantojami palešu ratiņi
vienmēr Jums pie sāniem.
Pielāgojami un daudzpusīgi izmantojami ikvienā situācijā.

Ērti pielāgojamie un jaudīgie elektriskie palešu ratiņi ekspluatācijai līdzbraucēja režīmā ERE apvieno manevrējamību un 
komfortu, ko sniedz līdzbraucēja režīmā izmantojama tehnika. Vienkārši ieņemiet vietu un palieliniet Jūsu pārkraušanas 
jaudu.Turklāt šie ratiņi ir īpaši daudzpusīgi, jo, pateicoties moduļu sistēmai, tie individuāli pielāgojas Jūsu vajadzībām. Šiem 
ratiņiem iespējamas neskaitāmas modifikācijas no efektivitātes palielināšanas un papildu drošības līdz aprīkojumam 
izmantošanai āra apstākļos, lai tos pielāgotu Jūsu prasībām. Tā, piemēram, ir pieejami četri platformu varianti ar 
ergonomiskiem risinājumiem atbilstoši Jūsu individuālajām prasībām. Lielo ātrumu un paātrinājumu ERE sasniedz ar jaudīgu 
piedziņas koncepciju, panākot maksimālu pārkraušanas jaudu ar līdz pat 33 procentu enerģijas ekonomiju. Mūsu trīsfāzu 
dzinēji nodrošina augstu veiktspēju un ātru reaģētspēju, nezaudējot manevrētspēju.

 

 

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

Visas priekšrocības īsumā

• Izturīgs tērauda rāmis intensīvai izmantošanai

• Individuāli pielāgojams ar 50 aprīkojuma opcijām

• Ātrs un produktīvs ar maksimālo ātrumu 14 km/h (ar drivePLUS)

• Izveicīgi un kompakti, pateicoties mazam priekšējās konstrukcijas izmēram

• Inteliģentas palīgsistēmas lielākai drošībai

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.

Tādas inteliģentās palīgprogrammas 
kā no slodzes atkarīgā 
“curveCONTROL” un “drivePLUS” 
aprīkojuma pakete nodrošina īpaši 
augstu veiktspēju braucot, vienlaikus 
saglabājot īpaši zemu enerģijas 
patēriņu.

Mūsu ergonomisko stāvēšanas 
platformu individuālās pielāgošanas 
iespējas sniedz drošību, ļaujot strādāt 
nenogurstoši, un vienlaikus ar 
inteliģentām palīgsistēmām palielina 
ražīgumu pat par 15%.

Ar neskaitāmajām pielāgošanas 
opcijām šie modeļi ir pieskaitāmi pie 
mūsu uzņēmuma pielāgoties 
spējīgākajiem modeļiem. 
Energoefektivitāte, drošība, 
ergonomika – to, kas nepieciešams 
Jūsu noliktavas ikdienā, izlemjat Jūs.

Jaudīga piedziņas koncepcija
• Straujš paātrinājums un beigu 

ātrums.
• Uzlabotas braukšanas īpašības, no 

slodzes atkarīga funkcija 
"curveCONTROL", kā arī slodzes 
indikators, ko nodrošina 
"drivePLUS” aprīkojuma pakete.

• Papildu enerģijas ietaupījums, ko 
nodrošina pēc izvēles pieejamā 
aprīkojuma pakete 
"drive&ecoPLUS".

• Reģeneratīva bremzēšana, 
nodrošinot enerģijas rekuperāciju.

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.

Inteliģentas palīgsistēmas
• Par 15 % lielāka produktivitāte, 

pateicoties pēc izvēles 
pieejamajai funkcijai 
"positionCONTROL” – tā ar 
iepriekš definēta pacelšanas 
augstuma palīdzību nodrošina 
īsāku celšanas laiku, vienlaikus ar 
vienu gājienu īstenojot paletes 
brīvu pacelšanu.

Droša un ergonomiska strādāšana
• 4 dažādi stāvēšanas platformas 

varianti.
• Papildus ar amortizatoriem 

aprīkota stāvēšanas platforma ar 
individuālām un vienkāršām 
pielāgošanas iespējām.

• Pēc izvēles pieejama dažādo 
vadības elementu augstuma 
regulēšanas un amortizēšanas 
iespēja.

• Optimizēts un drošs braukšanas 
ātrums līkumos, pateicoties 
opcijai "curveCONTROL"

• Dažādas praktiskas mantu 
novietošanas iespējas.

• Standarta variantā iebūvēti 
reflektori labākai iekrāvēja 
pamanāmībai.

• Labāka redzamība vāji 
apgaismotās zonās, pateicoties 
pēc izvēles pieejamajai 
integrētajai DayLED dienas gaitas 
gaismai.

• Vadītāja aizsardzība: pēc izvēles 
aktīva kāju aizsardzība iekrāvēja 
braukšanas ātruma 
samazinājumam.

Individuālas pielāgošanas iespējas
• No bāzes modeļa līdz lieljaudas 

iekrāvējam.
• Individuāla dažādu stāvēšanas 

platformas variantu izvēle.
• Optimāla preču pārkraušana, 

pateicoties pielāgotam ātrumam – 
6, 9, 12,5, 14 km/h.

• Celtspēja no 2 līdz 3,0 t.
• Mehāniska vai elektriska vadība 

atkarībā no ekspluatācijas prasībām.

Cits papildparīkojums
• Plašais piederumu klāsts nodrošina 

individuālu pielāgojamību atbilstoši 
Jūsu ekspluatācijas situācijai.

• Izturīga, universāli izmantojama, 
pēc izvēles uzstādāma aptvere, 
piemēram, datu pārraides ierīcēm.

• “silentDRIVE” vēl klusākai preču 
pārvietošanai.

• Pēc izvēles pieejama ārpusē 
uzstādīta komforta klases lādēšanas 
ligzda.

• Uzlabots vadības komforts, ko 
nodrošina amortizēta stāvēšanas 
platforma ķermeņa svārstību 
mazināšanai.



Modeļa pārskats
Jūsu lietojumprogrammām piemērots modelis:

Nosaukums Ietilpība / slodze Braukšanas ātrums 
bez kravas

Darba platums 
(palete 800x1200 
gareniska)

Celšanas ātrums bez 
kravas

ERE 120 6km/h 2000 kg 6 km/h 2299 mm 0,04 m/s

ERE 120 2000 kg 9 km/h 2299 mm 0,04 m/s

ERE 125 2500 kg 9 km/h 2299 mm 0,07 m/s

ERE 225 2500 kg 12,5 km/h 2299 mm 0,07 m/s

ERE 225 
drivePLUS

2500 kg 14 km/h 2299 mm 0,07 m/s

ERE 230 3000 kg 12,5 km/h 2372 mm 0,07 m/s

ERE 230 
drivePLUS

3000 kg 14 km/h 2372 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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