
Elektriskie palešu ratiņi ar vadītāja 
stāvplatformu
ERE 225i
Celšanas augstums: 122 mm / Kravnesība: 2500 kg



Kompakts "spēkavīrs"
maksimālai pārkraušanas jaudai.
Kompakts, ietilpīgs un iespaidīgi drošs.

Kā līdzgājēja režīmā izmantojams transportlīdzeklis ar īsāko konstrukciju savā klasē jaudīgie, elektriskie zemie palešu ratiņi 
ERE 2i pārsteidz, veicot iekraušanu un izkraušanu no kravas automašīnām un strādājot īpaši šaurās noliktavās. Pateicoties 
savam kompaktajam dizainam un izturīgajai konstrukcijai, tie ir lieliski palīgi darbam prasīgos apstākļos pārkraušanas 
noliktavās.

Spēcīgs vilces motors ar ievērojamu paātrinājumu un dinamisku gaitu nodrošina maksimālu efektivitāti, kamēr ERE 225i 
kompaktā konstrukcija ļauj braukt intuitīvi, optimāli pārredzot kravu. Izvēlei pieejami atšķirīgi platformas varianti un dažādas 
kapacitātes akumulatori, tādējādi tie ir maksimāli pielāgojami ikviena klienta vajadzībām.

Par maksimālu drošību un augstu komfortu darba laikā gādā stabilā šasija ar augstu sānu aizsargu un plašā vadītāja platforma. 
Citas pārdomātas funkcijas, kā, piemēram, kravas automašīnas atpazīšana ar automātisku ātruma samazināšanu un kravas 
automašīnas izgaismošanu, palīdz darbu ikvienā situācijā veikt drošāk un efektīvāk.

 

 

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

Visas priekšrocības īsumā

• Īsākie elektriskie zemie palešu ratiņi savā klasē elastīgai izmantošanai.

• Divi platformas varianti, kas der ikvienam noliktavas plānojumam.

• Augsta vadītāja aizsardzības pakāpe, pateicoties izturīgai tērauda šasijai un 
aizsardzībai no trīs pusēm.

• Opcionāla kravas automašīnas atpazīšana ar automātisku ātruma 
samazināšanu un kravas automašīnas izgaismošanu.

• Efektīva piedziņas koncepcija izcilam sniegumam.

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.

Manevrēšana šaurās telpās, kustība 
uz rampām vai ātra līkumu 
izbraukšana – izmantojiet iespējas, 
ko sniedz jaunu plašumu apgūšana 
Jūsu noliktavā. Kompakti izmēri un 
stabila šasija nodrošina maksimālu 
vilcējspēku teicamam sniegumam 
braucot un īpaši jaudīgai kustībai pa 
rampām.

ERE 225i sniedz maksimālu cilvēku 
un preču aizsardzību ikvienā 
situācijā: stabilas sānu sienas vadītāja 
aizsardzībai, ērta stāvēšanas 
platforma un gudras drošības opcijas 
samazina iespējamos riskus 
noliktavā.

Viegli vadāmi un individuāli 
konfigurējami: izvēloties daudzpusīgos 
palešu ratiņus ERE 225i, Jums vairs nav 
jāmeklē ar pielāgojamību saistīti 
kompromisi. Atkarībā no situācijas tie 
pielāgojas ikvienam vadītāja un darba 
profilam. 
 

Progresīva piedziņas tehnoloģija
• Jaudīgs vilces dzinējs ar 

maksimālo ātrumu 14 km/h
• Eco braukšanas programma 

maksimālai energoefektivitātei 
(opcija)

• Atbilstoši dažādām prasībām 
individuāli pielāgojama 
akumulatoru kapacitāte no 130 
līdz 260 Ah.

• Hidrauliska ritošā daļa 
maksimālam vilcējspēkam un 
stabilitātei sarežģītos apstākļos.

Kompakta konstrukcija
• Par 300 mm īsāka, kompaktāka 

iekrāvēja konstrukcija.
• Augsta elastība noliktavā, 

pateicoties saīsinātai priekšējai 
konstrukcijai.

• Precīza manevrēšana pat 
visšaurākajos apstākļos.

Ātra un droša kustība uz rampām
• No slodzes atkarīga 5 riteņu ritošā 

daļa darbam vissarežģītākajos 
apstākļos

• Pilna bremžu darbība bez 
izslīdēšanas, arī uz stāvām vai 
slapjām rampām

• Automātiska ātruma pielāgošana 
atkarībā no slodzes

Lietotājam draudzīga vadības 
koncepcija
• Augstumā regulējams smartPILOT 

ērtai un precīzai darbu izpildei
• Vienkārša un intuitīva vadība ar 

vienu roku un ar funkciju 
automātiskai pārvietošanai 
pozīcijā pa vidu

Maksimāla drošība katrā braucienā
• Izturīgā tērauda šasija pasargā 

vadītāju no trīs pusēm
• Plašā, stabilā stāvēšanas 

platforma samazina negadījumu 
risku

• Augsti sānu aizsargi drošai 
braukšanai un ērtai stāvēšanai

Tālredzīgas palīgsistēmas
• Kravas automašīnas atpazīšana 

automātiskai ātruma 
samazināšanai, kravas 
automašīnas izgaismošanai un 
triecienu mazināšanai.

• Opcionāls kāju aizsardzības 
sensors optimālai vadītāja 
aizsardzībai.

• Ātrāka iekraušana un izkraušana, 
pateicoties labākai palešu 
pārredzamībai.

• Floor-Spot kā opcionāls drošības 
risinājums drošai sadursmju 
novēršanai, kas iespējama, 
pateicoties savlaicīgai citu šķēršļu 
pamanīšanai.

Pielāgojama stāvēšanas platforma un 
maināms dakšu garums
• Atkarībā no darba situācijas izvēlei 

pieejami divi platformas varianti.
• Kā opcija pieejama amortizēta 

stāvēšanas platforma ar atbilstoši 
ķermeņa svaram individuāli 
regulējamu pilno amortizāciju 
nepārspētam braukšanas 
komfortam.

• Samazinātas svārstības un triecieni 
nenogurdinošai un ergonomiskai 
strādāšanai.

• Pieejamas dažāda garuma dakšas, 
kas pielāgotas dažādiem kraušanas 
palīglīdzekļiem.

Papildaprīkojums
• Variants izmantošanai saldētavās
• Opcionālā aptvere papildus 

uzstādāmiem elementiem
• Iebūvēts lādētājs
• USB saskarne



Modeļa pārskats
Jūsu lietojumprogrammām piemērots modelis:

NosaukumsIetilpība / 
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Loģistikas funkcija
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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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