
Električni nizkodvižni viličar
ERC 212b-220b
Dvižna višina: 2400-6000 mm / Nosilnost: 1200-2000 kg



Vsestranski pomočnik
za srednje razdalje.
Varno in učinkovito manipuliranje in dviganje blaga do višine 6 metrov.

Prilagodljivi in učinkoviti ročni ERC 2b so posebej zasnovani za manipulacijo posebnega blaga. Oporni kraki so ob strani 
pomaknjeni navzven, kovane vilice pa se spustijo do tal, da lahko preprosto zapeljete pod tovor. Vilice so na voljo v raznih 
izvedbah. Sistemi za pomoč operationCONTROL opozarjajo, kadar je preostala nosilnost presežena, predizbira dvižne višine 
positionCONTROL pa zagotavlja varno in učinkovito manipulacijo blaga. Močan in zelo natančen dvižni motor omogoča 
nežno dviganje in spuščanje tovora do dvižne višine 6 metrov. Štiri kolesa in opcijski sistemi za pomoč vozniku, denimo 
operationCONTROL, ki ščiti pred preobremenitvijo, ali predizbira dvižne višine positionCONTROL, zagotavljajo več varnosti 
in učinkovitosti v skladišču.

 

 

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

Pregled vseh prednosti

• Zmogljiv trifazni asinhronski vozni motor, ki ne potrebuje vzdrževanja.

• Dviganje zaprtih ali prečnih palet.

• Proporcionalna hidravlika za natančno dviganje in spuščanje.

• Varna polžja vožnja ob dvignjeni ročici.

• Prilagodljiva uporaba.

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.



Paletni viličar znamke Jungheinrich,
ki se vedno obnese.

Učinkovitost Varnost Individualnost
Maksimalna zmogljivost z 
najučinkovitejšimi 
regalnimi vozili.

Najboljše razmere za varno 
delo.

Vozilo, ki se prilagodi vašim 
potrebam.

ERC je zaradi trifaznega 
asinhronskega voznega in dvižnega 
motorja hiter, močan varen in še 
učinkovitejši, zlasti v večizmenski 
uporabi.

Intuitivna večfunkcijska glava ročice 
zagotavlja popolno osredotočenost 
med zlaganjem na veliki višini.

Ravnovesje med okretnostjo in 
udobjem je pri teh vozilih popolnoma 
usklajeno z namenom uporabe.

Pametno krmiljenje in napredna 
pogonska tehnologija
• Sodoben trifazni asinhronski 

motor zagotavlja moč in hkrati 
majhne obratovalne stroške.

• Visoki izkoristki in odlično 
upravljanje energije.

• Močni pospeški.
• Hitro spreminjanje smeri vožnje.
• Zaščita pred zdrsom na klancu.
• Večja hitrost vožnje in pospešek s 

funkcijo drivePLUS (11 km/h 
namesto 9 km/h) ter vožnja in 
krmiljenje, ki se prilagajata 
bremenu.

Dolgotrajno delovanje s svinčevo 
baterijo
• Baterije s kapaciteto do 375 Ah za 

dolgo obratovanje.
• Vgrajeni polnilnik (24 V) za vse 

tipe baterij zagotavlja preprosto 
polnjenje na vsaki običajni 230- 
voltni vtičnici (opcija).

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.

Udobno zlaganje in razlaganje
• Večfunkcijska glava ročice za 

intuitivno upravljanje vseh dvižnih 
in spustnih funkcij.

• Natančno in nežno dviganje 
tovora z reguliranim hidravličnim 
motorjem.

• Nežno spuščanje tovora s 
proporcionalno hidravliko.

• Štiri kolesa zagotavljajo dobro 
stabilnost.

Udobno in varno delo
• Električna krmilna ročica 

zagotavlja sproščeno delo.
• curveCONTROL samodejno 

zmanjša hitrost ob zavijanju.
• Vzmeteno stojišče učinkovito 

razbremeni hrbtenico upravljavca.
• Oblazinjene stranske pregrade 

(opcija) zagotavljajo prijeten 
oprijem ob zavijanju.

• Dviganje in spuščanje vilic ter 
vožnja med komisioniranjem se 
upravljajo s tipkami na opcijskem 
loku (opcija).

Vedno dobro obveščeni
• Dodaten 6-palčni zaslon, 

vključno s prikazom bremena 
(opcija) za asistenčne sisteme.

• Standarden zaslon za prikaz 
napolnjenosti baterije, delovnih ur 
in sporočil o dogodkih.

• Vklop vozila s sistemom 
EasyAccess prek programske 
tipke, kode PIN ali opcijske 
transpondrske kartice.

Izvedba s širokim kolotekom
• Stransko izvlečeni oporni kraki in 

kovane vilice, ki se spustijo do tal.
• Za prilagodljivo manipulacijo 

posebnega blaga, evropalet, 
prečnih palet ali zaprtih palet (ZK in 
ZDA).

Prilagodljiva uporaba v načinu vožnje.
• Izvedba 1: zložljivo stojišče brez 

stranskih pregrad, hitrost vožnje 6 
km/h.

• Izvedba 2: zložljivo stojišče s 
stranskimi pregradami (opcija), 
hitrost vožnje 7 km/h.

• Izvedba 3: zložljivo stojišče s 
stranskimi pregradami in večjo 
hitrostjo drivePLUS (opcija), hitrost 
vožnje 11 km/h.

Prilagodljiva uporaba v načinu hoje
• Stojišče in stranske pregrade se ob 

pomanjkanju prostora preprosto 
zložijo.

• Vožnja s hitrostjo 4,4 km/h.

Dodatna oprema.
• Dvojna oporna kolesa za 

zmanjšanje obrabe.
• Hladilniška izvedba.
• Zaščitna rešetka.
• Zaščita pred obrabo vilic.



Pregled modelov
Pravi model za vaše potrebe:

Ime Nosilnost/obre
menitev

Največja dvižna 
višina

Hitrost vožnje 
brez bremena

Delovna širina 
(paleta 800 x 
1200 vzdolžno)

Dvižna hitrost 
brez bremena

ERC 212b 1200 kg 4700 mm 6 km/h 2302 mm 0,4 m/s

ERC 214b 1400 kg 6000 mm 6 km/h 2372 mm 0,3 m/s

ERC 216b 1600 kg 6000 mm 6 km/h 2372 mm 0,3 m/s

ERC 220b 2000 kg 6 km/h 2372 mm 0,34 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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