
Horizontalni komisionirni viličar
ECE 310
Dvižna višina: 750 mm / Nosilnost: 1000 kg



Priročen komisionirni viličar
z ergonomskim dvigom.
Varčno komisioniranje do druge regalne etaže.

Zanesljiv in ergonomski horizontalni komisionirni viličar ECE 310 je prava izbira za ergonomsko komisioniranje. Z dvižnim 
bremenskim delom blago odložite na pravi višini. Viličar odlikujeta še maksimalna komisionirna zmogljivost in minimalna 
porabe energije.Večfunkcijski volan jetPILOT, ki je prejel nagrado Red Dot, omogoča natančno vožnjo in gladko prehajanje 
med raznimi funkcijami ter se odlikuje po intuitivnem upravljanju in izjemni varnosti. Katalog dodatne opreme ponuja bogato 
izbiro, da viličar prilagodite potrebam v skladišču.Dinamično pospeševanje, suverenost v ovinkih in velika hitrost so še 
dodatne prednosti teh komisionirnih viličarjev. Prilagodljivo delovno mesto z dobro dostopnimi komandami omogoča 
udobno delo.

 

 

* V skladu z našimi garancijskimi pogoji. Za podrobnosti obiščite našo spletno stran.

Pregled vseh prednosti

• Maksimalna komisionirna zmogljivost do 1.000 kg.

• Močan motor z dobrim pospeškom.

• jetPILOT za intuitivno upravljanje kot v avtomobilu.

• Ergonomsko komisioniranje z ergonomskim dvigom.

• Polavtomatsko upravljanje na daljavo easyPILOT (opcija).

Brez skrbi. Brez kompromisov.

Z Jungheinrichovo Li-ion Guarantee Plus garancijo na naše 
visokokakovostne litij-ionske baterije vam obljubljamo 
dolgoročno delovanje do 8 let. Tako ste lahko popolnoma 
brez skrbi.

100-odstotno zadovoljstvo. Zagotovljeno.

Verjamemo, da smo vas prepričali z litijevoionsko tehnologijo. 
Zato vam zagotavljamo, da lahko v šestih mesecih brez 
navedbe razloga preprosto in hitro zamenjate svojo novo 
tehnologijo s prvotno.



Komisionirni viličar znamke 
Jungheinrich,
ki se vedno obnese.

Učinkovitost Varnost Individualnost
Maksimalna zmogljivost z 
najučinkovitejšimi 
regalnimi vozili.

Najboljše razmere za varno 
delo.

Viličar, ki se prilagodi vašim 
poslovnim potrebam.

Zmogljiv in prilagodljiv pogonski 
sistem zagotavlja vrhunsko 
komisionirno zmogljivost in majhno 
porabo.

ECE je po varnosti daleč pred vsemi. 
Dnevne luči DayLED zagotavljajo 
odlično vidljivost tudi v slabih 
svetlobnih razmerah.

V povezavi z večfunkcijskim volanom 
jetPILOT ponuja delovno mesto vozila 
ECE številne prednosti. Voznik ima na 
svojem mestu vedno vse pod 
nadzorom in na dosegu.

Zmogljiv in učinkovit pogon
• Visoki pospeški in končna hitrost.
• Opcijski paket opreme drivePLUS 

z zelo zmogljivim motorjem s 3,2 
kW za še večjo hitrost in 
pospešek.

• Funkcija curveCONTROL 
zagotavlja varno vožnjo skozi 
ovinek in se prilagodi bremenu.

• Opcijski paket opreme 
drive&ecoPLUS za še manjšo 
porabo energije.

Prilagodljivo preklapljanje med 
načini upravljanja.
• Razdalje od približno 10 metrov: 

vožnja z volanom jetPILOT.
• Srednje dolge razdalje: 

upravljanje na daljavo z volanom 
Jungheinrich easyPILOT 
omogoča popolno 
osredotočenost na 
komisioniranje.

• Kratke razdalje: pozicioniranje ob 
pravi paleti in natančno 
umerjanje, denimo opcijsko 
upravljanje s tipkami v naslonjalu.

Na voljo z litij-ionsko tehnologijo
• Zelo kratek čas polnjenja močno 

zmanjša izpad delovanja.
• Menjava baterije ni potrebna.
• Manjši stroški, saj ni potrebe po 

vzdrževanju v primerjavi s 
svinčevimi baterijami.

• Polnilni prostori in prezračevanje 
niso potrebni, saj ne prihaja do 
uplinjanja.

Udobni sistem polnjenja za litij- 
ionske baterije
• Sistem polnjenja prek udobne 

vtičnice in vtiča omogoča 
nezamudno vmesno polnjenje.

• Preprosto in intuitivno 
upravljanje.

Hidravlično dvižno stojišče (HP) 
(opcija).
• Za pogosto komisioniranje na 

drugi regalni etaži.
• Voznik se hitro in varno dvigne na 

višino pokrova baterije.
• Upravljanje ploščadi z nožno 

tipko, da so roke proste za 
komisioniranje.

• jetPILOT se dvigne skupaj s 
ploščadjo (HP-LJ), da je položaj 
vozila mogoče nastaviti tudi ob 
dvignjeni ploščadi (opcija).

Boljša vidljivost in opaznost.
• Boljša opaznost na slabo 

razsvetljenih območjih z vdelano 
dnevno lučjo DayLED (opcija).

• Floor-Spot – znatno zmanjšanje 
nevarnosti trčenja na 
nepreglednih mestih z rdečo 
svetlobno točko, ki se projicira na 
tla na razdalji 3 metre pred 
vozilom (opcijsko).

Robustna konstrukcija za 
najzahtevnejšo uporabo.
• Jeklen pokrov pogonskega dela z 

odbijačem.
• Posebej dvignjen odbijač iz 

kakovostnega jekla na sprednjem 
pokrovu.

Osrednji prikazovalni in nastavitveni 
instrument za celovit pregled.
• Vklop vozila s sistemom 

EasyAccess prek programske 
tipke, kode PIN ali opcijske 
transpondrske kartice.

• Na 2-palčnem zaslonu so 
prikazani podatki o napolnjenosti 
baterije, delovnih urah, hitrosti 
vožnje in kodah napak.

• Izbira treh voznih programov z 
opcijsko programsko tipko.

Popolno delovno mesto za 
maksimalno komisioniranje.
• Razne in prilagodljive možnosti 

odlaganja.
• Dodatno blaženo in nastavljivo 

stojišče (opcija).
• Hitro dviganje tovora z opcijskim 

dvojnim pritiskom tipke za dvig.

Večfunkcijski volan jetPILOT.
• Intuitivno in udobno upravljanje kot 

v avtomobilu ter varen oprijem.
• Razbremenitev zatilja in hrbtenice 

pri zavijanju.
• Enoročno krmiljenje in samodejna 

ponastavitev volana v položaj za 
vožnjo naravnost.

• Prilagodljivost telesni višini.

Več opcij opreme.
• Bogata dodatna oprema za 

prilagajanje zahtevam uporabe.
• Še več dodatne opreme za delo na 

višini druge regalne etaže.
• Trpežen in vsestranski opcijski lok, 

denimo za brezžične komponente.
• Večje udobje upravljanja omogoča 

opcijska vzmetena stojna platforma 
za zmanjšanje tresljajev, ki delujejo 
na človeka.



Pregled modelov
Pravi model za vaše potrebe:

Ime Nosilnost/obremeni
tev

Hitrost vožnje brez 
bremena

Delovna širina (paleta 
800 x 1200 vzdolžno)

Dvižna hitrost brez 
bremena

ECE 310 1000 kg 12,5 km/h 2721 mm 0,33 m/s

ECE 310 HP 1000 kg 12,5 km/h 2871 mm 0,33 m/s

Jungheinrich, d.o.o.
Korenova cesta 11, 1241 Kamnik
Telefon:
Centrala 01 561 04 80
Prodaja 01 561 04 85
Najem 01 561 04 90
Servis 01 561 04 95
Faks 01 562 17 79

info@jungheinrich.si  
www.jungheinrich.si

 

 

Certificirane so nemške proizvodne 
lokacije v Norderstedtu, Moosburgu in 

Landsbergu, ravno tako distribucijski 
center originalnih rezervnih delov v 

Kaltenkirchnu.

 

Viličarji in vozički podjetja Jungheinrich 
ustrezajo evropskim varnostnim 

predpisom.  
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