
Ηλεκτροκίνητο παλετοφόρο μηχάνημα
EJE 114-120
ύψος ανύψωσης: 122 mm / χωρητικότητα φορτίου: 1400-2000 kg



Το αξιόπιστο κλασικό μοντέλο
για περιορισμένους χώρους
Ιδανικό για τις καθημερινές εργασίες μεταφοράς παλετών

Τα ευκίνητα ηλεκτρικά παλετοφόρα της σειράς EJE 1 χαρακτηρίζονται από οικονομική αποδοτικότητα και είναι ιδανικά 
για τη φόρτωση και εκφόρτωση φορτηγών και τις καθημερινές εργασίες μεταφοράς παλετών. Με το μικρό τους μέγεθος 
και βάρος ενδείκνυνται άριστα και ως  μεταφερόμενα οχήματα. Οι πλευρικοί βοηθητικοί τροχοί εγγυώνται  μεγάλη 
ευστάθεια κατά την οδήγηση. Με τον χαμηλά στερεωμένο μακρύ βραχίονα χειρισμού διατηρείται η ασφαλής απόσταση 
ανάμεσα στον χειριστή και στο όχημα, είτε στην πορεία σε στροφές είτε στην ευθεία.Οι τριφασικοί κινητήρες 
Jungheinrich προσφέρουν βελτιστοποιημένο βαθμό απόδοσης. Διασφαλίζεται έτσι η διαθεσιμότητα των  EJE της 
κατασκευαστικής σειράς  1 για  μεγάλη διάρκεια χρήσης  με σταθερά υψηλή απόδοση. Χάρη στη γρήγορη πλευρική 
αλλαγή μπαταρίας –προαιρετικά διαθέσιμη από το EJE 116 και σε επόμενα μοντέλα– τα EJE 1 είναι οι αποτελεσματικοί 
βοηθοί σας ακόμα και σε λειτουργία σε πολλές βάρδιες. Και  με τις  μπαταρίες  μολύβδου-οξέος  μακράς διαρκείας 
μειώνονται  μακροπρόθεσμα τα λειτουργικά έξοδα.Αυτή η νέα γενιά του κλασικού  μοντέλου αποτελεί το κορυφαίο 
προϊόν στην κατηγορία του.

 

 

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

Όλα τα πλεονεκτήματα με μια ματιά

• Ιδανικό για φόρτωση και εκφόρτωση φορτηγών και ως μεταφερόμενο όχημα
• Ευκίνητο και συμπαγές χάρη στις μικρές διαστάσεις προβόλου
• Εξαιρετική ευστάθεια κατά την οδήγηση για τις καθημερινές εργασίες μεταφοράς 

παλετών
• Τριφασικός κινητήρας για υψηλή απόδοση χωρίς απαίτηση συντήρησης
• Ενσωματωμένος φορτιστής για απλή φόρτιση του συσσωρευτή (προαιρετικά)

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

Η νέα γενιά των κλασικών 
οχημάτων Jungheinrich προσφέρει 
τώρα ακόμα μεγαλύτερη 
ενεργειακή απόδοση με την ίδια 
υψηλή απόδοση. Αυτό 
επιτυγχάνεται χάρη στην 
τεχνολογία τριφασικού ρεύματος, 
τις μπαταρίες μολύβδου-οξέος 
μεγάλης διάρκειας ζωής και την 
άψογα συντονισμένη διαχείριση 
μπαταριών.

Οι πλευρικά τοποθετημένοι 
βοηθητικοί τροχοί με ProTracLink 
προσφέρουν ιδιαίτερα μεγάλη 
ευστάθεια και βέλτιστη οδήγηση σε 
στροφές και φθείρονται ελάχιστα. 
Με το κατάλληλο άκρο περόνης 
διασφαλίζεται επίσης η απλή 
είσοδος παλέτας.

Με πλήθος επιλογών προσαρμογής, 
από την επιλογή silentDRIVE για 
πελάτες με καταστήματα έως την 
έκδοση για ψυκτικές αποθήκες, αυτά 
τα μοντέλα προσαρμόζονται τέλεια 
στις δικές σας συγκεκριμένες ανάγκες 
και απαιτήσεις χρήσης.

Τεχνολογία τριφασικού ρεύματος 
υψηλής απόδοσης
• Υψηλός βαθμός απόδοσης με 

εξαιρετική εξοικονόμηση 
ενέργειας

• Μεγάλη επιτάχυνση.
• Γρήγορη αλλαγή κατεύθυνσης 

πορείας χωρίς καθυστέρηση.
• Διετής εγγύηση του κινητήρα 

οδήγησης.

Επαγγελματική διαχείριση 
συσσωρευτή
• Χωρητικότητα μπαταρίας έως 

και 375 Ah για μεγάλη διάρκεια 
χρήσης

• Προαιρετική πλευρική αφαίρεση 
μπαταρίας για χρήση σε πολλές 
βάρδιες

• Ενσωματωμένος φορτιστής 
(προαιρετικός) για εύκολη 
φόρτιση σε κάθε πρίζα δικτύου 
- διατίθεται και με λειτουργία 
γρήγορης φόρτισης για φόρτιση 
στη διάρκεια της βάρδιας.

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:

• Ομοιόμορφα σε όλους τους 
τροχούς στην ευθεία πορεία

• Κεντράρισμα του φορτίου με 
ασφάλεια στον εξωτερικό 
βοηθητικό τροχό στην πορεία 
σε στροφές

Βελτιστοποιημένη είσοδος 
παλετών
• Περόνες με άκρα κεκλιμένα κατά 

3 μοίρες που εξασφαλίζουν την 
είσοδο σε κλειστές παλέτες.

• Επιπλέον, μια μεγάλη σειρά από 
βοηθητικούς οδηγούς εισόδου 
και εξόδου κάνει τη διαχείριση 
παλετών ακόμα πιο εύκολη 
υπόθεση. Ακόμα, όλες οι 
περόνες διαθέτουν σήμανση για 
την παραλαβή εγκάρσιων 
παλετών. Με αυτόν τον τρόπο 
ελαχιστοποιούνται οι ζημιές 
στις παλέτες.

Μειωμένα έξοδα συντήρησης
• Τριφασικός κινητήρας οδήγησης 

χωρίς ψήκτρες και χωρίς 
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.

• ProTracLink: Αντιστάθμιση 
κλίσης για ελάχιστη φθορά των 

Εργονομική κεφαλή βραχίονα 
χειρισμού
• Σαφής χρωματική κωδικοποίηση 

και διακόπτες με ανεξίτηλα 
σύμβολα για εύκολο χειρισμό.

• Ιδανικά προσαρμοσμένη κλίση 
λαβής.

• Πλήκτρο έρπουσας πορείας στην 
κάτω πλευρά της κεφαλής 
βραχίονα χειρισμού για εύκολη 
πρόσβαση κατά την οδήγηση με 
κατακόρυφα τοποθετημένο 
βραχίονα χειρισμού.

• Σύστημα αισθητήρων εξ 
αποστάσεως, σύμφωνα με την 
κατηγορία προστασίας IP 65, για 
μέγιστη ασφάλεια έναντι βλαβών.

• Διακόπτης χειρισμού δύο θέσεων 
για εξίσου βολική λειτουργία σε 
κάθε θέση του βραχίονα 
χειρισμού.

Επιλογές εξοπλισμού
• Οθόνη 2" με προβολή κατάστασης 

φόρτισης μπαταρίας, ωρών 
λειτουργίας, κωδικών σφαλμάτων 
καθώς και των επιλεγόμενων 3 
προγραμμάτων οδήγησης

• Ενεργοποίηση οχήματος με το 
EasyAccess μέσω πλήκτρου 
softkey, με κωδικό PIN ή κάρτα 
αναμεταδότη

• Βuzzer αντί για κόρνα
• Σχάρα ανάπαυσης φορτίου
• Μεγάλο άνοιγμα τροχών και 

τροχίσκων.
• Έκδοση για ψυκτικές αποθήκες.
• silentDRIVE.



Μοντέλο Επισκόπηση
Το σωστό μοντέλο για τις εφαρμογές σας:

όνομα Χωρητικότητα / 
φορτίο

Ταχύτητα οδήγησης 
χωρίς φορτίο

Πλάτος εργασίας 
(παλέτα 800x1200 
κατά μήκος)

Ταχύτητα ανύψωσης 
χωρίς φορτίο

EJE 114 1400 kg 5 km/h 2128 mm 0,03 m/s

EJE 116 1600 kg 6 km/h 2128 mm 0,04 m/s

EJE 118 1800 kg 6 km/h 2128 mm 0,04 m/s

EJE 120 2000 kg 6 km/h 2128 mm 0,04 m/s

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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