
Gājēju elektrokrautņotājs ar 
balstdakšām
ERD 120 / 220
Celšanas augstums: 1500-2905 mm / Kravnesība: 2000 kg



Speciālists
izmantošanai divos līmeņos.
Ekonomiskai kravu transportēšanai garās distancēs.

Daudzpusīgie un jaudīgie elektriskie krautņotāji ar dīseles vadību ERD pieskaitāmi pie mūsu pielāgoties spējīgākajiem 
krautņotājiem. Atkarībā no pielietojuma platformu, piedziņu, akumulatoru nodalījumus vai pacelšanas mastus var pielāgot 
individuāli. Tā, piemēram, ar “drivePLUS” opciju var būtiski palielināt braukšanas ātrumu. Kombinācijā ar transportēšanu divos 
līmeņos, kad vienlaicīgi var pārvietot divas paletes, iespējams sasniegt neredzēti efektīvu preču pārkraušanu. Taču, 
pateicoties kompaktajai formai, ERD ir manevrētspējīgi un līdz ar to ideāli piemēroti arī iekraušanai un izkraušanai no kravas 
automašīnas. Jaudīgais trīsfāzu dzinējs nodrošina nemainīgi augstu pārkraušanas jaudu un vienlaikus pārsteidzoši zemu 
patēriņu. Uz bezapkopes dzinējiem bez ogles sukām var paļauties ilgu laiku. Nepieciešamo enerģiju ERD iegūst vai nu no 
mūsu ilgmūžīgajiem svina-skābes akumulatoriem, vai pēc izvēles no mūsu progresīvajiem litija jonu akumulatoriem.

 

 

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

Visas priekšrocības īsumā

• Kravu iekraušana kravas automašīnās divos līmeņos, preču transportēšana vai 
krautņošana.

• Efektīva piedziņas koncepcija.

• Maināma iekrāvēja konfigurācija.

• Pielāgojams un manevrētspējīgs.

• Dažādi platformas varianti.

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.

Pateicoties trīsfāzu tehnoloģijai un 
optimizētai atsevišķo komponentu 
saskaņotībai, šie iekrāvēji ir ātri un 
ekonomiski un nodrošina vēl 
efektīvāku preču pārkraušanu Jūsu 
noliktavā.

Šie iekrāvēji sniedz būtisku 
ieguldījumu drošības palielināšanai 
noliktavas ikdienas darbā – no 
optimizētas kustības līkumos līdz 
precīzi saskaņotai hidraulikai.

Īpaši pielāgoties spējīgie iekrāvēji no 
mūsu produktu klāsta ir pieejami ar 
neskaitāmām pielāgošanas iespējām 
visdažādākajiem darba apstākļiem.

Inteliģenta vadības sistēma un 
progresīva piedziņas tehnoloģija
• Augsta efektivitāte ar izcilu 

enerģijas ietaupījumu.
• Spēcīgs paātrinājums.
• Ātra braukšanas virziena maiņa.
• Aizsardzība pret ripošanu atpakaļ, 

strādājot kāpumos.
• Bez ogles sukām – vilces 

dzinējam nav nepieciešama 
apkope.

Ilgs darbības laiks, izmantojot svina- 
skābes akumulatoru
• Akumulatoru kapacitāte no 200 

Ah līdz 465 Ah nodrošina ilgu 
darbības laiku.

• Iebūvētais lādētājs slapjā tipa 
akumulatoriem un bezapkopes 
akumulatoriem nodrošina 
vienkāršu uzlādi no jebkuras 230 
V tīkla kontaktligzdas (opcija).

• Iespēja akumulatoru izņemt sānos 
sniedz iespēju strādāt vairākās 
maiņās (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.

Ērta iekraušana un izkraušana
• Palešu atturis pie rāmja ātrai un 

precīzai 2 palešu pozicionēšanai 
vienu virs otras.

• Daudzfunkcionāla dīseles galva 
intuitīvai visu pacelšanas un 
nolaišanas funkciju vadībai.

• Precīza un lēna kravas celšana, ko 
nodrošina hidrauliskais dzinējs ar 
regulējamu apgriezienu skaitu.

• Lēna kravas nolaišana, ko 
nodrošina proporcionālā 
hidrauliskā sistēma.

• Piecriteņu koncepcija augstai 
stabilitātei.

Drošs darbs
• Uzlabots un drošs ātrums 

līkumos, pateicoties no slodzes 
atkarīgajai funkcijai 
"curveCONTROL” (modelim ERD 
220 un 220 "drivePLUS").

• Regulējama hidrauliskā sistēma 
(opcija) lēnai un vienmērīgai 
kravas novietošanai uz pamatnes 
un precīzai palešu ievietošanai 
plauktā.

• Labāka redzamība vāji 
apgaismotās zonās, pateicoties 
opcionāli integrētajai DayLED 
dienas gaitas gaismai.

• Aktīva kāju aizsardzība: Ātruma 
samazināšana, ja vadītāja kājas 
atrodas ārpus iekrāvēja kontūras 
(opcija).

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

Vienmēr lietas kursā
• 2 collu displejs kā galvenais 

indikācijas un regulēšanas 
instruments vēl lielākai kontrolei 
pār visiem darba procesiem.

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

• Iespēja izvēlēties kādu no 3 
braukšanas programmām.

• Iekrāvēja aktivizēšana ar 
"EasyAccess" funkciju, izmantojot 
izvēles taustiņu ("Softkey"), 

Daudzpusēji izmantojams, pateicoties 
papildu balstdakšu pacēlājam
• 2. celšanas mehānisms balstdakšu 

pacelšanai neatkarīgi no dakšām.
• Viegla grīdas nelīdzenumu, rampu 

vai izlīdzinošo tiltu pārvarēšana.
• Vienlaicīga 2 palešu transportēšana 

divos līmeņos.

Daudzveidīgs iekrāvēja aprīkojums
• 4 platformas varianti (atlokāma, 

kompakta, pagarināta un 
komplektēšanas platforma).

• 3 piedziņas varianti lielam 
paātrinājumam un braukšanas 
ātrumam līdz 14 km/h.

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

3 akumulatora nodalījuma izmēri 
akumulatoriem ar ietilpību no 200 Ah 
līdz 465 Ah.
• 14 pacelšanas masti līdz 2900 mm 

pacelšanas augstumam.
• 2 dakšu garumi (1150 un 1190 mm).

Papildaprīkojums
• Kravas aizsargrežģis 2 augstumos.
• Pēc izvēles uzstādāms balsts uz 

akumulatora pārsega.
• Izturīga, universāli izmantojama, 

pēc izvēles uzstādāma aptvere 
papildu ierīcēm.

• Lukturis kravas automašīnas 
izgaismošanai.

• Plēves ruļļa turētājs.
• A4 formāta rakstīšanas paliktnis.
• Magnētiska mantu novietne.
• Pakāpšanās palīgietaises 

šķērseniskai iebraukšanai paletēs.



Modeļa pārskats
Jūsu lietojumprogrammām piemērots modelis:

Nosaukums Ietilpība / slodze Pacelšanas 
augstums (maks.)

Braukšanas 
ātrums bez 
kravas

Darba platums 
(palete 
800x1200 
gareniska)

Celšanas ātrums 
bez kravas

ERD 120 2000 kg 2905 mm 9 km/h 2310 mm 0,32 m/s

ERD 220 2000 kg 2905 mm 12,5 km/h 2310 mm 0,32 m/s

ERD 220 
drivePLUS

2000 kg 2905 mm 14 km/h 2310 mm 0,32 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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