
Gājēju elektrokrautņotājs ar 
balstdakšām
EJD 120/222
Celšanas augstums: 1500-2905 mm / Kravnesība: 2000-2200 kg



Daudzpusīgais talants
kravu transportēšanai divos 
līmeņos.
Ar dažādiem celšanas augstuma variantiem daudzveidīgam pielietojumam.

Daudzpusīgie un kompaktie elektriskie krautņotāji ar balstdakšām EJD ir īstā komanda divlīmeņu palešu transportēšanai pa 
rampām un nelīdzenām grīdām, kā arī kravu iekraušanai un izkraušanai līdz pat 2905 mm augstumā. Turklāt efektīvie 
krautņotāji pārliecina ar stabilu gaitu un vienlaikus maksimālu manevrētspēju – arī šaurās noliktavās.

Vienlaikus uzņemot divas paletes, EJD strādā divtik ātri kā parastie krautņotāji. Par maksimālu darba drošību gādā inteliģentas 
palīgsistēmas, gara drošības dīsele ar 4 pakāpju kāju aizsardzību, reflektori un optimāla dakšas gala pārredzamība.

Modernais trīsfāzu dzinējs izceļas ar iespaidīgu jaudu, augstu lietderības koeficientu un teicamu energoefektivitāti. 
Komfortablu strādāšanu nodrošina trīs izvēlei brīvi pieejamas braukšanas programmas un standarta aprīkojumā ietilpstoša, 
jutīga proporcionālā hidraulika kontrolētai celšanai un nolaišanai.

 

 

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

Visas priekšrocības īsumā

• Daudzfunkcionāls divlīmeņu krautņotājs.

• Ērta kravu iekraušana un izkraušana līdz 2905 mm augstumā.

• Dažādi celšanas augstuma varianti un trīs masta veidi.

• Pieejams ar litija jonu tehnoloģiju.

• Daudzpusīgas palīgsistēmas maksimālai 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 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.

Vienalga, vai energoefektīvā trīsfāzu 
tehnoloģija, vai progresīvā litija jonu 
tehnoloģija – iegādājoties EJD, Jūs 
izvēlaties iekrāvēju ekonomiskai 
strādāšanai visdažādākajās 
izmantošanas situācijās.

Ērti pielāgojot proporcionālo 
hidrauliku, kraušanas darbus 
iespējams veikt tik precīzi kā nekad 
agrāk. Vienalga, vai palešu 
transportēšana, darbs uz rampas vai 
augstumā – šīs universālās mašīnas 
galvenais likums ir drošība.

Tik daudzpusīgs un vienlaikus tik 
precīzs: izvēlieties tieši to iekrāvēja 
aprīkojumu, kāds ir nepieciešams Jūsu 
noliktavā. EJD piedāvā daudzpusīgas 
papildfunkcijas atbilstoši Jūsu 
vajadzībām.

Inteliģenta vadības sistēma un 
progresīva piedziņas tehnoloģija
• Modernais trīsfāzu tehnoloģijas 

vilces dzinējs piedāvā augstu 
veiktspēju un zemas 
ekspluatācijas izmaksas.

• ECO braukšanas režīms mazākam 
enerģijas patēriņam pie vienlaikus 
nemainīga braukšanas ātruma.

• Aizsardzība pret ripošanu atpakaļ, 
strādājot kāpumos.

• Nav ogles suku, tādēļ vilces 
dzinējam apkope nav 
nepieciešama.

Ilgs darbības laiks, izmantojot svina- 
skābes akumulatoru
• Augsta akumulatoru kapacitāte 

līdz 375 Ah ilgam darbības laikam.
• Akumulatora nodalījums S ar 

150 Ah (EJD 120), M ar 250 Ah vai 
L ar 375 Ah (EJD 222) 
akumulatoru.

• Opcionāls iebūvējamais lādētājs 
slapjā tipa akumulatoru un 
bezapkopes akumulatoru 
vienkāršai uzlādēšanai no 
jebkuras 230 V tīkla 
kontaktligzdas.

• Akumulatora izņemšana sānos no 
akumulatora nodalījuma M un L 
ļauj ietaupīt laiku un veikt 
ergonomisku akumulatora 
nomaiņu.

Pieejami ar litija jonu tehnoloģiju
• Augsta pieejamība, pateicoties 

īpaši īsam uzlādes laikam.
• Nav nepieciešama akumulatora 

nomaiņa.
• Samazinātas izmaksas, pateicoties 

ilgākam darbmūžam, un tam, ka, 
salīdzinot ar svina-skābes 
akumulatoriem, nav jāveic 
apkope.

• Nav nepieciešamas speciālas 
telpas uzlādei un ventilācija, jo 
neveidojas gāzes.

• Opcionāls iebūvējamais lādētājs 
litija jonu akumulatoru vienkāršai 
uzlādēšanai no jebkuras 230 V 
tīkla kontaktligzdas.

Izturīgs izpildījums
• Slēgta rāmja kontūra.
• Līdz 7 mm biezs tērauda rāmis 

lielas pārkraušanas jaudas 
sasniegšanai.

Ērta iekraušana un izkraušana
• Palešu atturis pie rāmja ātrai un 

precīzai divu palešu 
pozicionēšanai vienu virs otras.

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

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

• Sānos izvietoti taustiņi dakšu 
pacelšanai un nolaišanai, veicot 
komplektēšanu.

Ērta un droša strādāšana
• Izvēlei pieejamas trīs braukšanas 

programmas.
• Labāka redzamība vāji 

apgaismotās zonās, pateicoties 
opcionāli integrētajiem lukturiem.

• 4 pakāpju drošības dīsele aktīvai 
kāju aizsardzībai.

Vienmēr lietas kursā
• Opcionāls 2 collu papildu displejs 

palīgsistēmām, kas arī nodrošina 
labu redzamību kraušanas darbu 
laikā.

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

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

Daudzpusēji izmantojams, pateicoties 
balstdakšu pacēlājam
• Vienlaicīga divu palešu 

transportēšana divos līmeņos.
• Papildu celšanas mehānisms 

balstdakšu pacelšanai neatkarīgi no 
dakšām.

Elastība līdzgājēja režīmā
• Individualizēšanas iespējas, 

pateicoties neskaitāmiem dažādu 
konstrukciju pacelšanas mastiem 
(EF = vienkāršais pacelšanas masts, 
ZT = divkāršais teleskopiskais 
pacelšanas masts, DT = trīskāršs 
teleskopiskais pacelšanas masts).

• Iekrāvēja ergonomiska vadīšana ar 
5,6 km/h ātrumu ērtai un drošai 
manevrēšanai.

• 3. braukšanas programmā ātrumu 
iespējams pielāgot individuāli, 
sasniedzot maksimālo ātrumu 
6 km/h.

• Lukturi optimālai izgaismošanai.

Papildaprīkojums
• Saldētavas variants.
• Kravas aizsargrežģis divos 

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.



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

EJD 120 2000 kg 1660 mm 6 km/h 2343 mm 0,25 m/s

EJD 222 2200 kg 2905 mm 6 km/h 2447 mm 0,25 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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