
Ηλεκτροκίνητο παλετοφόρο μηχάνημα 
πεζού χειριστή
EJE M13 / M15
ύψος ανύψωσης: 120 mm / χωρητικότητα φορτίου: 1300-1500 kg



Το συμπαγές μηχάνημα
για απλές χρήσεις
Εύκολη μετακίνηση βαριών φορτίων

Τα ηλεκτροκίνητα παλετοφόρα EJE M13 / M15 χαρακτηρίζονται για την εξαιρετική εργονομία και το μικρό τους μέγεθος, 
αποτελώντας ιδανικούς βοηθούς για την ενδοεπιχειρησιακή  μεταφορά εμπορευμάτων σε  μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 
Χάρη στο  μικρό τους  μέγεθος  μπορούν να  μετακινούν σε περιορισμένους χώρους παλέτες και εμπορεύματα γρήγορα, 
οικονομικά και αποδοτικά.

Για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας στο ελάχιστο τα παλετοφόρα της σειράς M διαθέτουν πανίσχυρη τεχνολογία 
τριφασικού ρεύματος και συσσωρευτές ιόντων λιθίου ή  AGM χωρίς απαιτήσεις συντήρησης. Ο ενσωματωμένος 
φορτιστής επιτρέπει άνετη και ταχεία φόρτιση σε οποιαδήποτε πρίζα 230 V.

Επιπλέον, η εργονομική κεφαλή βραχίονα χειρισμού, η  μικρή απόσταση από το έδαφος  με ειδικούς τροχίσκους 
ολίσθησης εισόδου στην παλέτα για εύκολη παραλαβή των παλετών καθώς και δύο βοηθητικοί τροχοί με ανάρτηση και 
απόσβεση κραδασμών εγγυώνται ιδιαίτερα υψηλή ασφάλεια και ευστάθεια.

Η προαιρετική λειτουργία ζύγισης  μπορεί να χρησιμοποιηθεί οπουδήποτε απαιτείται ζύγιση και  μεταφορά 
εμπορευμάτων. Έτσι, με ένα και μόνο μηχάνημα μπορείτε να εκτελέσετε δύο βήματα εργασίας γρήγορα και αποδοτικά.

Όλα τα πλεονεκτήματα με μια ματιά

• Μικρές διαστάσεις για εξαιρετική ευελιξία
• Πανίσχυρος τριφασικός κινητήρας οδήγησης AC, χωρίς απαίτηση συντήρησης
• Βοηθητικοί τροχοί για εξαιρετική ευστάθεια κατά την οδήγηση και στην πορεία σε 

στροφές
• Συσσωρευτής ιόντων λιθίου ή AGM χωρίς απαίτηση συντήρησης, με 

ενσωματωμένο φορτιστή
• Τροχίσκοι εισόδου για την εύκολη παραλαβή παλετών



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

Τα χαρακτηριστικά εξοπλισμού, 
όπως το έξυπνο σύστημα 
αυτόματης απενεργοποίησης και η 
ανάκτηση ενέργειας μέσω 
αναγεννητικής πέδησης εγγυώνται 
ιδιαίτερα υψηλό βαθμό απόδοσης 
και χαμηλό κόστος ενέργειας.

Η μικρή απόσταση από το έδαφος 
και το πλήρως επενδυμένο 
περίβλημα παρέχουν πολύ μεγάλη 
ασφάλεια κατά τη μεταφορά 
εμπορευμάτων. Οι πλευρικά 
τοποθετημένοι τροχίσκοι στήριξης 
εγγυώνται επίσης υψηλή 
ευστάθεια.

Με τη συμπαγή σχεδίαση, την έξυπνη 
διευθέτηση των στοιχείων ελέγχου 
και την προαιρετική διάταξη ζύγισης, 
αυτά τα ηλεκτρικά ανυψωτικά 
οχήματα αποτελούν την τέλεια 
ενίσχυση για ευέλικτη χρήση σε 
περιορισμένους χώρους.

Ενεργειακά αποδοτική χρήση
• Προστασία της μπαταρίας και 

των εξαρτημάτων καθώς και 
αυξημένος βαθμός απόδοσης 
χάρη στην οικονομική 
διαχείριση ενέργειας

• Αυτόματη απενεργοποίηση 
μέσω του έξυπνου συστήματος 
αυτόματης απενεργοποίησης 
μετά από 30 λεπτά αδράνειας

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

Καινοτομία τεχνολογίας μετάδοσης 
κίνησης και συστήματος ελέγχου
• Κινητήρες τεχνολογίας 

τριφασικού ρεύματος για 
μεγαλύτερη απόδοση και 
ταυτόχρονη μείωση των 
λειτουργικών εξόδων χάρη στην 
τέλεια συνέργειά τους με το 
σύστημα ελέγχου

• Υψηλός βαθμός απόδοσης με 
εξαιρετική εξοικονόμηση 
ενέργειας

• Γρήγορη αλλαγή κατεύθυνσης 
πορείας.

• Κινητήρας οδήγησης που δεν 
χρειάζεται συντήρηση.

Βέλτιστη σταθερότητα
• 2 τροχίσκοι στήριξης με 

ανάρτηση, τοποθετημένοι 
πλευρικά δίπλα στον κινητήριο 
τροχό, αυξάνουν την ευστάθεια 
του οχήματος και μειώνουν τον 
κίνδυνο πρόκλησης ζημιών κατά 
τη μεταφορά.

• Επιπλέον, στα άκρα περόνης 
υπάρχουν τροχίσκοι εισόδου 
για την εύκολη παραλαβή των 
παλετών

Ασφαλής χειρισμός
• Μικρή απόσταση από το 

έδαφος, μόλις 35 mm στην 
περιοχή των ποδιών, για 
μειωμένο κίνδυνο 
τραυματισμού του χειριστή

• Πλήρως επενδεδυμένο 
περίβλημα, κυρίως στον 
κύλινδρο ανύψωσης

Σχεδίαση μικρών διαστάσεων
• Μικρές διαστάσεις προβόλου και 

χαμηλό συνολικό ύψος για χρήση 
σε πολύ περιορισμένους χώρους

• Κεντρική διάταξη όλων των 
σημαντικών οργάνων ελέγχου, 
όπως ένδειξη φόρτισης 
μπαταρίας, μετρητής ωρών 
λειτουργίας, διακόπτης διακοπής 
έκτακτης ανάγκης και κλειδί.

• Επαρκής αποθηκευτικός χώρος 
παρά τον συμπαγή σχεδιασμό.

Εργονομική εργασία
• Ιδανική προσαρμογή των 

οχημάτων στις εργονομικές 
ανάγκες του χειριστή

• Χαμηλά στερεωμένος βραχίονας 
χειρισμού για μειωμένη καταβολή 
δύναμης κατά τη διεύθυνση

• Λαβή βραχίονα χειρισμού με 
δυνατότητα χρήσης και από τις 
δύο πλευρές για φιλική προς τον 
χειριστή εργασία που δεν τον 
επιβαρύνει καθόλου.

Προαιρετικό ζυγιστικό σύστημα
• Μεταφορά και ζύγιση των 

εμπορευμάτων με ένα μόνο 
μηχάνημα

• 4 δυναμοκυψέλες εγγυώνται 
βέλτιστο αποτέλεσμα μέτρησης με 
μέγιστη απόκλιση 1% σε ολόκληρη 
την περιοχή ζύγισης



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 M15 
(670x1000)

1500 kg 5 km/h 1693 mm 0,06 m/s

EJE M13 
670x1150 Li-Ion

1300 kg 5 km/h 1843 mm 0,06 m/s

EJE M15 
670x1000 Li-Ion

1500 kg 5 km/h 1693 mm 0,06 m/s

EJE M15 
670x1150 Li-Ion

1500 kg 5 km/h 1843 mm 0,06 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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