
Gājēju elektrokrautņotājs ar 
balstdakšām
EJC 112z
Celšanas augstums: 2500-4700 mm / Kravnesība: 1200 kg



Kompakts krautņotājs ar 
balstdakšām
un papildpacēlāju.
Elastīgai izmantošanai šaurībā.

Manevrētspējīgie un elastīgie krautņotāji ar balstdakšām EJC 112z ir izmantojami ļoti daudzpusīgi. Ar papildu balstdakšu 
pacēlāju tie sasniedz lielāku klīrensu, kā rezultātā tie ātri un bez problēmām spēj pārvarēt arī lielākus pamatnes 
nelīdzenumus, sliekšņus un rampas. Balstdakšu pacēlāju pēc izvēles var izmantot arī divu palešu transportēšanai divos 
līmeņos. Balstdakšas un masta pacēlājs tad darbojas neatkarīgi. Pateicoties to kompaktajam dizainam, EJC 112z savu 
manevrētspēju saglabā arī šaurās telpās. Proporcionālā hidraulika nodrošina, ka saudzīgi un precīzi iespējams iekraut un 
izkraut arī smagas kravas. Tas saudzē gan kravu, gan iekrāvēju, gan Jūsu noliktavas infrastruktūru. Jaudīgo trīsfāzu 
tehnoloģiju darbina ilgmūžīgi akumulatori, kuri ātri un vienkārši ir uzlādējami ar iebūvēto lādētāju. Vēl ilgāku darbības laiku 
iespējams panākt, izmantojot EJC 112z ar mūsu inovatīvo litija jonu tehnoloģiju.

 

 

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

Visas priekšrocības īsumā

• Daudzpusēji izmantojams, pateicoties papildu balstdakšu pacēlājam

• Manevrētspējīgs un kompakts, pateicoties mazam darba platumam

• Proporcionālā hidraulika precīzai celšanai un nolaišanai

• Visi parametri vienkopus redzami 2 collu displejā

• Iebūvēts lādētājs vienkāršai akumulatora uzlādei

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 krautņotājs ar 
balstdakšām,
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.

Opcionāli iespējamā divu palešu 
transportēšana divos līmeņos 
nodrošina vēl efektīvāku preču 
pārkraušanu. Pateicoties lielas 
ietilpības akumulatoriem, darbu 
iespējams veikt arī ļoti ilgās darba 
maiņās.

Manevrētspēja un drošība arī šaurās 
telpās, pateicoties kompaktam 
dizainam un proporcionālajai 
hidraulikai, kas kraušanu ļauj veikt 
īpaši saudzīgi.

Lai viss vienmēr būtu pa rokai, 
pieejamas praktiskas mantu novietnes 
un pietiekami daudz vietas Jūsu darbā 
izmantojamo palīglīdzekļu 
novietošanai.

Daudzpusēji izmantojams, 
pateicoties balstdakšu pacēlājam
• Neatkarīgi no masta pacēlāja 

vadāmais balstdakšu pacēlājs 
nodrošina lielāku klīrensu un 
augstāku pielāgojamību 
ekspluatācijas apstākļiem.

• Balstdakšu un akumulatora 
nodalījuma pacelšana 122 mm 
augstumā.

• Viegla pamatnes nelīdzenumu, 
rampu, izlīdzinātājplākšņu, 
sliekšņu vai izlīdzinošo tiltu 
pārvarēšana.

• Efektīva preču transportēšana.
• Balstdakšu pacēlāja celtspēja: 2,0 

t.
• Pēc izvēles iespējama 2 palešu 

uzņemšana, tās novietojot vienu 
virs otras (masta pacēlājs ar maks. 
600 kg celtspēju / maksimālā 
kopējā slodze 2000 kg).

Ilgs darba laiks
• Ilgs lietošanas laiks, ko nodrošina 

akumulatora kapacitāte līdz 200 
Ah.

• Iebūvēts lādētājs (opcija) 
vienkāršai akumulatora uzlādei no 
jebkuras 230 V kontaktligzdas 
(iespējama arī ātrās lādēšanas 
funkcija, kas nodrošina 
akumulatora uzlādi vienas darba 
maiņas laikā).

Litija jonu tehnoloģija
• 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.

Vienmēr lietas kursā
• 2 collu displejs kā centrālais 

indikācijas un regulēšanas 
instruments.

• Akumulatora uzlādes stāvoklis, 
darba stundu skaits un notikumu 
paziņojumi.

• Izvēlei pieejamas 3 braukšanas 
programmas.

• Iekrāvēja aktivizēšana ar 
"EasyAccess" funkciju, izmantojot 
izvēles taustiņu ("Softkey"), 
PinCode vai pēc izvēles pieejamo 
transpondera karti.

Viegli manevrējams un kompakts
• Kompakts izmērs un mazs darba 

platums izmantošanai šauros 
apstākļos.

• Droša strādāšana arī ar paceltu 
dīseli un nospiestu palēninātās 
braukšanas režīma slēdzi.

Droša iekraušana un izkraušana
• Precīza un lēna kravas pacelšana, 

ko nodrošina hidrauliskais dzinējs 
ar regulējamu apgriezienu skaitu 
un samazinātu trokšņu līmeni.

• Lēna kravas nolaišana, ko 
nodrošina proporcionālā 
hidrauliskā sistēma.

• Automātisks braukšanas ātruma 
samazinājums, sākot no aptuveni 
1,8 m augstuma.

• Noapaļota un slēgta iekrāvēja 
kontūra.

• Četrriteņu koncepcija maksimālai 
stabilitātei.

• Pietiekams attālums starp vadītāju 
un iekrāvēju, pateicoties garajai 
drošības dīselei.

Servisam draudzīga konstrukcija
• Dakšu nodiluma samazinājums 

(opcija), braucot lēni ar nolaistām 
dakšām.

• Servisa atveres priekšējā pārsegā.
• Riteņu nomaiņa, iekrāvēju paceļot 

tikai nedaudz uz augšu, izmantojot 
balsta riteni ar bajonetes 
mehānismu.

Praktiskas mantu novietnes
• Daudz vietas palīgmateriālu 

novietošanai pa rokai.
• Dokumentu uzglabāšanas 

nodalījums priekšējā pārsegā.
• Novietošanas nodalījumi 

instrumentu pārsegā.
• Papīra piespraude uz akumulatora 

pārsega.

Cits papildaprīkojums
• Kravas aizsargrežģis.
• Iebūvēts lādētājs.
• Variants ekspluatācijai saldētavā.



Modeļa pārskats
Jūsu lietojumprogrammām piemērots modelis:
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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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