
Ηλεκτροκίνητο παλετοφόρο με 
εργονομική ανύψωση
EJE C20
ύψος ανύψωσης: 540 mm / χωρητικότητα φορτίου: 2000 kg



Το εργονομικό ανυψωτικό όχημα
για κάθε εφαρμογή
Εύκολη και γρήγορη συλλογή ελαφριών εμπορευμάτων

Το ευκίνητο και εργονομικό ηλεκτρικό όχημα χαμηλής ανύψωσης EJE C20 είναι ο ευέλικτος βοηθός σας σε εκείνες τις 
περιπτώσεις χρήσης, στις οποίες απαιτείται  μετακίνηση και συλλογή εμπορευμάτων. Εκτός από την ανύψωση 
βραχιόνων τροχού, το όχημα διαθέτει ενσωματωμένο μονό ιστό, που μπορεί να ανυψώσει εμπορεύματα έως 752 mm. 
Το εμπόρευμα φτάνει έτσι σε εργονομικό ύψος προσεγγίσιμο από το προσωπικό και οι  μισές παλέτες 
παραλαμβάνονται γρήγορα και αποτελεσματικά. Επομένως, αυτό το ηλεκτρικό ανυψωτικό όχημα  με βραχίονα 
χειρισμού είναι ιδανικό για το λιανικό εμπόριο. Ιδίως όταν απαιτείται γρήγορη και αποτελεσματική  μετακίνηση των 
εμπορευμάτων, το  EJE C20 παρέχει υψηλή ταχύτητα και ισχυρή επιτάχυνση  με ελάχιστη κατανάλωση. Για την τέλεια 
διαχείριση ενέργειας έχετε στη διάθεσή σας και την τεχνολογία ιόντων λιθίου  Jungheinrich. Στο  EJE C20, η ασφάλεια 
είναι επίσης πρωτίστης σημασίας. Ο χαμηλά στερεωμένος βραχίονας χειρισμού εξασφαλίζει την απαραίτητη απόσταση 
ανάμεσα στο όχημα και τον χειριστή. Αν ο χώρος είναι ιδιαίτερα περιορισμένος, το πλήκτρο έρπουσας πορείας 
επιτρέπει ελιγμούς με ασφάλεια με ανασηκωμένο βραχίονα χειρισμού.

 

 

* Σύμφωνα με τους όρους εγγύησής μας. Παρακαλώ ανατρέξτε στον ιστότοπό μας για λεπτομέρειες.

Όλα τα πλεονεκτήματα με μια ματιά

• Πρόσθετη ανύψωση σκελετού ανύψωσης για εργονομική εργασία
• Πανίσχυρος τριφασικός κινητήρας οδήγησης AC, χωρίς απαίτηση συντήρησης
• Ευκίνητο και συμπαγές χάρη στις μικρές διαστάσεις προβόλου
• Πλήρης ικανότητα ελιγμών με ανασηκωμένο βραχίονα χειρισμού
• Μεγάλη επιτάχυνση και υψηλή ταχύτητα

Χωρίς καμία ανησυχία. Χωρίς συμβιβασμό.

Με το Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus, σας δίνουμε μια 
μακροπρόθεσμη υπόσχεση απόδοσης έως και 8 έτη στους 
υψηλής ποιότητας συσσωρευτές ιόντων λιθίου μας. Έτσι, 
μπορείτε να συγκεντρωθείτε πλήρως στις εργασίες σας, 
χωρίς καμία ανησυχία.

Ικανοποίηση 100%. Εγγυημένα.

Πιστεύουμε απόλυτα ότι τα πλεονεκτήματα της 
τεχνολογίας ιόντων λιθίου θα σας πείσουν. Σας εγγυόμαστε 
ότι έως και 6 μήνες μετά την παράδοση μπορείτε να 
επιστρέψετε εύκολα και γρήγορα στην αρχική τεχνολογία 
που χρησιμοποιούσατε, χωρίς να χρειαστεί να 
αιτιολογήσετε την επιλογή σας.



Το παλετοφόρο της Jungheinrich
για μέγιστο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Απόδοση Ασφάλεια Εξατομίκευση
Μέγιστη ισχύς με τα 
αποδοτικότερα μηχανήματα 
στην αγορά

Άριστες προϋποθέσεις για 
ασφαλή εργασία

Ένα μηχάνημα τόσο μοναδικό 
όσο και η επιχείρησή σας

Επαγγελματική διαχείριση 
μπαταριών Jungheinrich για 
μέγιστη απόδοση: Η εξαιρετικά 
μεγάλη χωρητικότητα μπαταρίας, ο 
προαιρετικά ενσωματούμενος 
φορτιστής και η απλοποιημένη 
αλλαγή μπαταρίας επιτρέπουν 
ακόμα μεγαλύτερη διάρκεια χρήσης 
με τις ίδιες υψηλές επιδόσεις.

Η βελτιστοποιημένη διαχείριση 
διαφόρων τύπων παλετών καθώς 
και ο προαιρετικός διαχωρισμός 
ανύψωσης σκελετού ανύψωσης και 
ανύψωσης βραχιόνων τροχού 
μειώνουν τον κίνδυνο ατυχημάτων 
και εγγυώνται μεγαλύτερη 
ασφάλεια κατά τη διαχείριση 
εμπορευμάτων και τη συλλογή 
παραγγελιών.

Σε ψυκτικές αποθήκες, σε 
καταστήματα λιανικής, για τη 
διαχείριση εμπορευμάτων ή για απλή 
συλλογή παραγγελιών, αυτά τα 
μοντέλα μπορούν με μικρά πρόσθετα 
εξαρτήματα, όπως μια βάση 
σημειώσεων με φωτισμό ή ένα 
προστατευτικό πλέγμα φορτίου, να 
προσαρμοστούν στις ανάγκες σας.

Αποτελεσματική τεχνολογία 
τριφασικού ρεύματος
• Υψηλός βαθμός απόδοσης με 

εξαιρετική εξοικονόμηση 
ενέργειας

• Ισχυρή επιτάχυνση.
• Αβαθμίδωτη ρύθμιση της 

ταχύτητας οδήγησης μέσω του 
διακόπτη οδήγησης

• Γρήγορη αλλαγή κατεύθυνσης 
πορείας.

• Χωρίς ψήκτρες άνθρακα – ο 
κινητήρας οδήγησης δεν 
χρειάζεται συντήρηση.

• 2ετής εγγύηση για τον κινητήρα 
οδήγησης.

Επαγγελματική διαχείριση 
συσσωρευτή
• Χωρητικότητα μπαταρίας έως 

και 250 Ah για μεγάλη διάρκεια 
χρήσης

• Μπαταρίες 2 PzB 200 Ah για 
κατακόρυφη αφαίρεση

• Πλευρική αφαίρεση 
(προαιρετικά) για μπαταρίες 2 
PzS 250 Ah

• Ενσωματωμένος φορτιστής (24 
V / 30 A για μπαταρίες υγρών 
στοιχείων και μπαταρίες που 
δεν χρειάζονται συντήρηση) για 
απλή φόρτιση σε κάθε πρίζα 
(προαιρετικά)

Διαθέσιμο με τεχνολογία ιόντων 
λιθίου
• Εξαιρετικά σύντομοι χρόνοι 

φόρτισης για μεγάλη 
διαθεσιμότητα

• Δεν απαιτείται αλλαγή 
συσσωρευτή.

• Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και 
μηδενική απαίτηση συντήρησης 
για εξοικονόμηση κόστους σε 
σύγκριση με τις μπαταρίες 
μολύβδου-οξέος

• Μηδενική εκπομπή αερίων, 
καμία απαίτηση για χώρους 

Διαχείριση παλετών με ασφάλεια
• Κλειστά πέδιλα ολίσθησης και 

στα δύο άκρα περόνης για 
βελτιστοποιημένη εγκάρσια 
είσοδο σε άδειες ευρωπαλέτες 
και κλειστές παλέτες

• Για την παραλαβή μισής 
παλέτας από μια ευρωπαλέτα

• Μισές παλέτες/παλέτες ενός 
τετάρτου από ευρωπαλέτες 
(προαιρετικά)

Βέλτιστη οδήγηση σε στροφές
• Βοηθητικοί τροχοί με ανάρτηση 

ελατηρίων και απόσβεση 
κραδασμών, συνδεδεμένοι μέσω 
του αιωρούμενου βραχίονα 
σύνδεσης ProTracLink, 
κατανέμουν τη δύναμη 
συγκράτησης ανάλογα με την 
κάθε κατάσταση οδήγησης.

• Ιδανικό για χρήση σε ράμπες 
φόρτωσης, καθώς και για 
φορτοεκφόρτωση φορτηγών

• Ομοιόμορφη κατανομή του 
φορτίου σε όλους τους τροχούς 
στην ευθεία πορεία

• Επικεντρωμένα στον εξωτερικό 
βοηθητικό τροχό στην πορεία 
σε στροφές

Μειωμένα έξοδα συντήρησης
• Τριφασικός κινητήρας οδήγησης 

χωρίς ψήκτρες με μηδενική 
απαίτηση συντήρησης

• Ενιαίο μπροστινό καπό με μόνο 
2 βίδες για ευκολότερη 
πρόσβαση

• Σίγουρη προστασία π.χ. από τη 
σκόνη και την υγρασία, χάρη 
στον εγκιβωτισμό του 
συστήματος ελέγχου και των 
βυσμάτων σύμφωνα με την 
κατηγορία προστασίας IP 54.

• Πατενταρισμένο σύστημα 
ProTracLink: Αυτόματη 
αντιστάθμιση κλίσης για 
μειωμένη φθορά των 

Συνεχής ενημέρωση
• Ρυθμιζόμενες παράμετροι 

οδήγησης μέσω του CanDis και 
του CanCode (προαιρετικά).

• Ένδειξη πληροφοριών CanDis 
(προαιρετικά) με πρόσθετη 
ένδειξη ωρών λειτουργίας και 
αποθήκευση δεδομένων σέρβις

• Δείκτης αποφόρτισης 
(φωτοδίοδος 3 χρωμάτων) με 
λειτουργία διακοπής ανύψωσης

• Ενεργοποίηση του οχήματος μέσω 
κωδικού ΡΙΝ και επιλογή 3 
προγραμμάτων οδήγησης μέσω 
CanCode (προαιρετικά)

Παλμικό σύστημα ελέγχου
• Η προεπιλεγμένη ταχύτητα στον 

διακόπτη οδήγησης διατηρείται 
σε κάθε κατάσταση οδήγησης, 
ακόμα και σε ανωφέρειες/ 
κατωφέρειες.

• Αυτόματη πέδηση σε περίπτωση 
απρόβλεπτης κύλισης στη ράμπα.

• Βέλτιστη προσαρμογή σε κάθε 
ανάγκη μέσω εξατομικευμένα 
ρυθμιζόμενων παραμέτρων 
οδήγησης (επιτάχυνση, τελική 
ταχύτητα, φρένο κινητήρα).

• Δυνατότητα επιλογής 3 
διαφορετικών προγραμμάτων 
οδήγησης (προαιρετικά).

• Ανάκτηση ενέργειας μέσω 
αναγεννητικής πέδησης, με τη 
μείωση της ταχύτητας οδήγησης.

• Πολύ χαμηλή στάθμη θορύβου 
κατά την οδήγηση

Πρόσθετα στοιχεία εξοπλισμού
• Βάση σημειώσεων με φωτισμό
• Σχάρα ανάπαυσης φορτίου
• Εύκολο λύσιμο φρένου μέσω 

ειδικού διακόπτη ανάφλεξης
• Έκδοση για ψυκτικές αποθήκες.



Μοντέλο Επισκόπηση
Το σωστό μοντέλο για τις εφαρμογές σας:

όνομα

Έντυπος κατάλογος ανταλλακτικών

Jungheinrich Hellas ΕΠΕ
Φιλιππουπόλεως 10, Θέση Λουτρό
13678 Αχαρνές
Τηλ. 210 2447800
Φαξ 210 2447799

info@jungheinrich.gr  
www.jungheinrich.gr

 

 

Τα εργοστάσια παραγωγής στο 
Norderstedt, Moosburg και Landsberg 

είναι πιστοποιημένα όπως αντίστοιχα 
και το κέντρο διακίνησης 

ανταλλακτικών στο Καλτενκιρχεν
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