
Horizontalni komisionirni viličar z 
ergonomskim dvigom
ECD 320
Dvižna višina: 700-1500 mm / Nosilnost: 2000 kg



Učinkovit komisionirni viličar.
z ergonomskim dvigom.
Dolge vilice za dvig več palet.

Robusten in vsestranski horizontalni komisionirni viličar ECD 320 dela z dvojno močjo: kombinacija vilic z dvojno dolžino in 
dodatnim dvigom teleskopa za dvig dveh palet omogoča ergonomsko komisioniranje z najboljšo komisionirno zmogljivostjo 
in optimalnim izkoristkom moči.

Močan 2,8-kilovatni motor (opcijsko tudi z močjo 3,2 kW) razvije dober pospešek in hitrost, opcijska litij-ionska tehnologija 
pa omogoča nadaljevanje uporabe tudi po večizmenskem delu. Tudi pri intenzivni uporabi se pokažejo prednosti viličarja: 
dinamično pospeševanje, varna vožnja v ovinek in velika končna hitrost.

Kljub kompaktnim meram ponuja prostorno in prilagodljivo delovno mesto z večfunkcijskim volanom jetPILOT za sproščeno 
in časovno učinkovito komisioniranje. Opcijski panoramski pogled, preprost dostop do vseh komand in dodatne opcije za 
razsvetljavo zagotavljajo varno delo.

 

 

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

Pregled vseh prednosti

• Največja zmogljivost komisioniranja ob minimalni porabi energije.

• Močan motor z dobrim pospeškom.

• jetPILOT za intuitivno upravljanje kot v avtomobilu.

• Razna dodatna oprema za delovno mesto po meri.

• Ergonomski dvig teleskopa do 700 mm (opcijsko 1.500 mm).

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.

Izberite standard, ki je skladen z 
vašimi skladiščnimi zahtevami, to je 
lahko velika komisionirna 
zmogljivost, varčno in zmogljivo 
komisioniranje ali hitro 
komisioniranje.

Boljša vidljivost in opaznost: 
Zmanjšajte nevarnost nesreč v 
skladišču z dnevnimi lučmi DayLED 
ali žarometom Floor-Spot, ki 
preprečujejo trčenje.

Z raznimi opcijami lahko optimalno 
prilagodite delovno mesto in s 
komisionirnim viličarjem občutno 
povečate produktivnost v skladišču.

Zmogljiv in učinkovit pogon
• Visoki pospeški in končna hitrost.
• Opcijska funkcija curveCONTROL 

za varno zavijanje.
• Opcijski paket opreme drivePLUS 

z zelo zmogljivim motorjem s 3,2 
kW za še večjo hitrost in 
pospešek pri funkciji 
curveCONTROL, ki se prilagodi 
bremenu.

• Generatorsko zaviranje z 
vračanjem energije.

Dolgotrajno delovanje s svinčevo 
baterijo
• Varčna trifazna asinhronska 

tehnologija in velike kapacitete 
baterij za dolgo delovanje.

• Na voljo so baterije s kapaciteto 
od 375 do 620 Ah.

• Opcijska zamenjava baterije s 
strani olajša večizmensko delo.

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

zmanjša izpad delovanja.
• Menjava baterije ni potrebna.
• Manjši stroški zaradi daljše dobe 

delovanja brez nepotrebnega 
vzdrževanja v primerjavi s 
svinčevimi baterijami.

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

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

odbijačem.
• Posebej dvignjen odbijač iz 

kakovostnega jekla na sprednjem 
pokrovu.

• Toge vilice se tudi ob težkem 
tovoru in dolgih opornih krakih ne 
upognejo na pragovih.

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.

Boljša vidljivost in opaznost.
• Boljša opaznost na slabo 

razsvetljenih območjih z opcijsko 
vdelano dnevno lučjo DayLED.

• 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).

Ergonomsko in učinkovito delo
• Ergonomsko in časovno učinkovito 

komisioniranje.
• Dvig teleskopa do 700 mm 

(opcijsko 1.500 mm) za odlaganje 
blaga na ergonomski višini.

• Odlaganje komisionirane palete na 
daljše vilice osnovnega dviga za 
nižje težišče in hitro nadaljevanje 
komisioniranja z drugo paleto.

• Zaščitna rešetka (opcija) in paletni 
nosilec za prevzem dveh palet že 
pred komisioniranjem: Ena paleta 
se namesti pokončno ob zaščitno 
rešetko in fiksira s paletnim 
nosilcem. Ko je prva paleta 
komisionirana, je mogoče 
nadaljevati komisioniranje z drugo 
paleto.

Popolno delovno mesto za 
maksimalno komisioniranje.
• Dovolj prostora tudi za visoke 

voznike.
• Razne in prilagodljive odlagalne 

površine, denimo mesto za zvitek 
folije v sprednjem pokrovu.

• Naslonjala za najrazličnejše 
zahteve.

• Dodatno oblazinjeno stojišče 
(opcija).

• Hitrejše komisioniranje z opcijsko 
tipko v naslonjalu.

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:
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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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