
Gājēju elektrokrautņotājs ar 
balstdakšām
EJD 118i
Celšanas augstums: 1000-1520 mm / Kravnesība: 1800 kg



Spēcīgs un universāls sabiedrotais
ilgstošai ekspluatācijai ikdienā.
Maksimālai manevrējamībai komplektēšanas darbos.

Nelielā pašmasa un lieliskā manevrētspēja padara mūsu kompaktos un daudzpusīgos elektriskos krautņotājus ar dīseles 
vadību EJD 118i par ideāliem palīgiem, kas ar saviem kompaktajiem izmēriem ir pārvadājami kravas automašīnā vai 
izmantojami kravu transportēšanai divos līmeņos uz rampām un nelīdzenām virsmām.

Maksimālu efektivitāti EJD 118i spēj garantēt, pateicoties progresīvajam litija jonu akumulatoram ar integrētu lādēšanas 
tehniku, kas sniedz maksimālu elastību. Savienotājstieņa balansieris ProTracLink nodrošina stabilu gaitu, kamēr sērijveida 
proporcionālā hidraulika ļauj veikt kontrolētu pacelšanu un nolaišanu.

Iekrāvēja šaurais monomasts jebkurā laikā nodrošina optimālu redzamību visos virzienos, piemēram, strādājot veikalos ar 
cilvēku plūsmu. Reflektori labākai redzamībai un garā dīsele ar pietiekami plašu vietu starp iekrāvēju un operatoru gādā par 
maksimālu drošību jebkurā darba situācijā.

 

 

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

Visas priekšrocības īsumā

• Elastīgs universālais iekrāvējs visdažādākajām izmantošanas jomām.

• Zemo palešu ratiņu un krautņotāja ar balstdakšām sniegto priekšrocību gudra 
kombinācija.

• Inovatīvs litija jonu akumulators ar integrētu lādēšanas tehnoloģiju.

• Stabila gaita apvienojumā ar teicamu manevrējamību.

• Samazināts trokšņu līmenis, pateicoties silentDRIVE.

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 Individualitāte Drošība
Maksimāla veiktspēja ar 
efektīvākajiem iekrāvējiem.

Iekrāvējs, kas ir tikpat 
individuāls kā Jūsu 
bizness.

Vislabākie priekšnoteikumi 
drošam darbam

Mūsu litija jonu akumulatoru 
elastības un EJD 118i daudzpusīgo 
spēju apvienojums padara iekrāvēju 
par uzticamu universālo palīgu 
mainīgajos noliktavas ikdienas darbos 
palešu pārkraušanas segmentā. 
 

Jūs meklējat vispusīgu talantu savam 
uzņēmumam? Vienalga, vai tas būtu 
darbam divos līmeņos, preču 
iekraušanai noliktavā un izkraušanai 
no noliktavas, pārvadāšanai kravas 
automašīnā vai komplektēšanai – 
pateicoties neskaitāmām papildu 
opcijām, EJD 118i zibenīgi ātri 
pielāgojas jebkuriem darba 
apstākļiem.

Vai tas būtu šaurās telpās vai veikalā ar 
intensīvu cilvēku plūsmu: EJD 118i ar 
savu īpaši stabilo gaitu un teicamo 
redzamību visos virzienos sniedz 
maksimālu drošību jebkurā darba 
situācijā

Efektīva palešu pārkraušana
• Precīza un saudzīga kravas 

pacelšana un novietošana, ko 
nodrošina sērijveidā pieejamā 
proporcionālā hidraulika.

• Uzticama divlīmeņu palešu 
transportēšana uz rampām un 
nelīdzenām virsmām.

• Maksimāla manevrējamība un 
dinamiskums arī šaurās noliktavās.

Progresīva litija jonu tehnoloģija
• Sērijveidā integrēta litija jonu 

tehnoloģija maksimālai 
pieejamībai.

• Iespēja izvēlēties starp divu veidu 
akumulatoriem: 40 Ah litija jonu 
akumulatoru un 110 Ah litija jonu 
akumulatoru.

Ātra un droša uzlāde
• Vienkārša uzlāde no jebkuras 

230 V tīkla kontaktligzdas, 
pateicoties iebūvētam lādētājam.

Elastīgs pielietojums
• Integrētais balstdakšu pacēlājs 

paver plašas iespējas elektriskā 
iekrāvēja ar dīseles vadību 
izmantošanai.

• Kā augstais iekrāvējs tas ir ideāls 
sabiedrotais vieglāku kraušanas 
darbu veikšanai.

• Izmantojot to kā zemo iekrāvēju, 
tas ir ideāli piemērots līdz 
2000 kg smagu kravu 
transportēšanai īsās distancēs.

• Kā divlīmeņu iekrāvējs, kurš 
vienlaikus vienu virs otras spēj 
transportēt divas paletes, tas ir 
divtik produktīvs.

Inteliģentas palīgsistēmas
• silentDRIVE klusai izmantošanai 

mazumtirdzniecībā vai 
lielveikalos – ar samazinātu 
trokšņu līmeni, kāds rodas ierasto 
pārvietošanās un celšanas kustību 
laikā.

Drošs darbs pat visšaurākajos 
apstākļos
• Kompakts izmērs izmantošanai 

šaurībā.
• Pietiekams attālums starp 

operatoru un iekrāvēju, pateicoties 
garajai drošības dīselei.

Maksimāla stabilitāte braucot
• Optimāls balsta slodzes sadalījums 

atkarībā no situācijas ar atsperotiem 
un amortizētiem balsta riteņiem, 
kuri savienoti ar patentēto 
savienotājstieņa balansieri 
ProTracLink.

• Ideāli izmantošanai uz preču 
pārkraušanas rampas, kā arī preču 
iekraušanai un izkraušanai no 
kravas automašīnām.



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 118i 1800 kg 1520 mm 6 km/h 2192 mm 0,27 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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