
Ηλεκτροκίνητο παλετοφόρο μηχάνημα 
πεζού χειριστή
EJE 222r / 225r
ύψος ανύψωσης: 122 mm / χωρητικότητα φορτίου: 2200-2500 kg



Το μικρό πανίσχυρο εργαλείο
για χρήση σε ράμπες.
Ασφαλής και γρήγορη φόρτωση και εκφόρτωση φορτηγών.

Τα στιβαρά και πανίσχυρα ηλεκτρικά παλετοφόρα  EJE 2r είναι οι τέλειοι βοηθοί για τη φόρτωση και εκφόρτωση 
φορτηγών  με χρήση ράμπας. Το πατενταρισμένο σύστημα ανύψωσης ράμπας επιτρέπει την αξιόπιστη αντιστάθμιση 
των διαφορών ύψους καθώς και την απρόσκοπτη φόρτωση και εκφόρτωση της πρώτης σειράς παλετών σε φορτηγό. Ο 
ισχυρός τριφασικός κινητήρας διακρίνεται για τις εντυπωσιακές επιδόσεις του και τον υψηλό βαθμό απόδοσης και 
ταυτόχρονα το υπερσύγχρονο σύστημα ελέγχου και η κεφαλή βραχίονα χειρισμού που προσαρμόζεται τέλεια στις 
ανάγκες του χειριστή προσφέρουν τις ιδανικές συνθήκες για ασφαλή και εύκολη εργασία. Το ιδιαίτερα σταθερό σασί, οι 
ενισχυμένες περόνες και το σύστημα αισθητήρων αφής στην κεφαλή βραχίονα χειρισμού προσφέρουν  μέγιστη 
ασφάλεια από αστοχία  (fail safe). Ως προς τη  μεγάλη διάρκεια ζωής τα ανυψωτικά  μηχανήματα  EJE ξεχωρίζουν χάρη 
στους συσσωρευτές μακράς διαρκείας για απαιτητικές εφαρμογές με μειωμένα έξοδα συντήρησης και λιγότερη φθορά.

 

 

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

Όλα τα πλεονεκτήματα με μια ματιά

• Αντιστάθμιση κλίσης με πρόσθετη ανύψωση ράμπας.

• Μακρύς βραχίονας χειρισμού ασφαλείας με προστατευτικό ποδιών 4 βαθμίδων.

• Σύστημα ProTracLink για εξαιρετική ευστάθεια κατά την οδήγηση.

• Στιβαρό ατσάλινο σασί για μεγάλη διάρκεια ζωής.

• Μικρές διαστάσεις για γρήγορους ελιγμούς με ευκολία.

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 σας από τη 
Jungheinrich
για μέγιστο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Αποδοτικότητα Ασφάλεια Εξατομίκευση
Μέγιστη απόδοση με τα πιο 
σύγχρονα μηχανήματα.

Άριστες προϋποθέσεις για 
ασφαλή εργασία.

Ένα μηχάνημα τόσο μοναδικό 
όσο και η επιχείρησή σας.

Η επαγγελματική διαχείριση 
συσσωρευτή και η εξαιρετική 
απόδοση εγγυώνται υψηλή 
διαθεσιμότητα, ακόμα και στις 
σκληρότερες συνθήκες χρήσης. Η 
σύγχρονη τεχνολογία τριφασικού 
ρεύματος φροντίζει για την ταχεία 
απόκριση και την αλλαγή 
κατεύθυνσης χωρίς καθυστέρηση.

Το στιβαρό ατσάλινο σασί και η 
ενισχυμένη κατασκευή περονών 
προσφέρουν μεγάλη φέρουσα 
ικανότητα κατά την εντατική 
χρήση, ενώ οι βοηθητικοί τροχοί με 
αποσβεστήρες εγγυώνται ακόμα 
και με βαρύ φορτίο την ασφαλή 
οδήγηση σε στροφές.

Στο μέλλον οι ανωφέρειες έως και 
15 % δεν θα αποτελούν δυσκολία για 
τον οδηγό σας – το πατενταρισμένο 
σύστημα ανύψωσης ράμπας 
προσαρμόζεται τέλεια σε κάθε τομέα 
χρήσης, κατ’ επιλογή ακόμη και στη 
χρήση σε ψυκτική αποθήκη.

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
• Μεγάλη διάρκεια χρήσης χάρη 

στη χωρητικότητα συσσωρευτή 
που φτάνει έως τα 375 Ah.

• Προαιρετική πλευρική αφαίρεση 
συσσωρευτή για χρήση σε 
πολλές βάρδιες.

• Προαιρετικός ενσωματωμένος 
φορτιστής για εύκολη φόρτιση 
σε κάθε ρευματοδότη.

Διαθέσιμο με τεχνολογία ιόντων 
λιθίου
• Λειτουργία ταχυφόρτισης για 

αποδοτική διαδικασία φόρτισης 
εντός της βάρδιας.

• Δεν απαιτείται αλλαγή 
συσσωρευτή.

• Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και 
μηδενική απαίτηση συντήρησης 
για εξοικονόμηση κόστους σε 
σύγκριση με συσσωρευτές 
οξέων μολύβδου.

• Δεν χρειάζεται να προβλέψετε 
ειδικούς χώρους με επαρκή 
εξαερισμό όπου θα φορτίζετε 
τους συσσωρευτές σας καθώς 
δεν εκπέμπονται αέρια.

Ανθεκτική κατασκευή, ιδανική και 
για την πιο σκληρή χρήση
• Ποδιά στο μπροστινό πλαίσιο 

από υψηλής ποιότητας χάλυβα 
7 mm.

• Η ενισχυμένη κατασκευή της 
περόνης επιτρέπει την υψηλή 
φέρουσα ικανότητα.

• Διετής εγγύηση του κινητήρα 
οδήγησης.

• Μεγάλη επιτάχυνση.

Βέλτιστη οδήγηση σε στροφές
• Βοηθητικοί τροχοί με ανάρτηση 

ελατηρίων και απόσβεση 
κραδασμών με αιωρούμενο 
βραχίονα σύνδεσης ProTracLink 
για βέλτιστη δύναμη 
συγκράτησης ανάλογα με την 
κάθε κατάσταση οδήγησης.

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

Μειωμένα έξοδα συντήρησης
• Τριφασικός κινητήρας χωρίς 

ψήκτρες χωρίς απαίτηση 
συντήρησης.

• Ενιαίο μπροστινό καπό με 2 
βίδες για ευκολότερη πρόσβαση 
σε όλα τα συγκροτήματα.

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

• Μειωμένη φθορά βοηθητικών 
τροχών χάρη στο 
πατενταρισμένο σύστημα 
ProTracLink.

• Προαιρετικός αιωρούμενος 
βραχίονας σύνδεσης με 
βοηθητικούς τροχούς μεγάλου 
πλάτους και κινητήριους 
τροχούς μεγάλους πλάτους για 
ασφαλή οδήγηση ακόμη και εκεί 
που υπάρχουν διαμήκεις αρμοί 
(π.χ. επικαθήμενα ψυκτικών 
αποθηκών).

Αντιστάθμιση κλίσης με την 
ανύψωση ράμπας
• Πατενταρισμένη ανύψωση 

ράμπας για αντιστάθμιση κλίσης 
σε ράμπες με ανωφέρειες έως και 
15 %.

• Απρόσκοπτη φόρτωση της 
πρώτης σειράς παλετών σε 
φορτηγό μέσω πρόσθετης 
ανύψωσης ράμπας.

Εργονομική κεφαλή βραχίονα 
χειρισμού
• Προαιρετικός βραχίονας 

χειρισμού ασφαλείας με 
προστατευτικό ποδιών 4 
βαθμίδων.

• Εύκολος χειρισμός χάρη στη σαφή 
χρωματική κωδικοποίηση, τους 
διακόπτες με ανεξίτηλα σύμβολα 
και τον διακόπτη δύο θέσεων για 
βέλτιστο χειρισμό σε κάθε θέση 
του βραχίονα χειρισμού.

• Εύκολα προσβάσιμο πλήκτρο 
έρπουσας πορείας στην κάτω 
πλευρά της κεφαλής βραχίονα 
χειρισμού.

• Μέγιστη ασφάλεια από αστοχία 
(fail safe) χάρη στο σύστημα 
αισθητήρων εξ αποστάσεων 
(κατηγορία προστασίας IP 65).

Συνεχής ενημέρωση
• Προαιρετική οθόνη 2" με ένδειξη 

της κατάστασης φόρτισης 
συσσωρευτή, των ωρών 
λειτουργίας και κωδικού 
σφάλματος.

• Επιλογή 3 προγραμμάτων 
οδήγησης.

• Προαιρετική ενεργοποίηση 
μηχανήματος μέσω κλειδιού ή 
πλήκτρου softkey, με κωδικό PIN ή 
με κάρτα αναμεταδότη.

Πρόσθετα στοιχεία εξοπλισμού
• Σχάρα ανάπαυσης φορτίου.
• Έκδοση για ψυκτικές αποθήκες.
• Ενσωματωμένος φορτιστής.
• silentDRIVE για αθόρυβη χρήση.



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 222r 2200 kg 6 km/h 2227 mm 0,07 m/s

EJE 225r 2500 kg 6 km/h 2227 mm 0,07 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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