
Električni nizkodvižni viličar z 
ergonomskim dvigom
EJE C20
Dvižna višina: 540 mm / Nosilnost: 2000 kg



Ergonomski paletni voziček,
ki se vedno obnese.
Preprosto in hitro komisioniranje lahkega blaga.

Okreten in ergonomski električni paletni voziček EJE C20 je prilagodljiv pomočnik za premikanje in komisioniranje blaga. 
Poleg dviga opornih krakov ga odlikuje še enojni teleskop z dvižno višino 752 milimetrov. Blago se dvigne na ergonomsko 
višino, polpalete pa se hitro in učinkovito prevzamejo. Električni ročni paletni viličar je torej pravi pomočnik za trgovino. EJE 
C20 z veliko hitrostjo, dobrim pospeškom in majhno porabo se zlasti obnese za hitro in učinkovito premikanje blaga. Za 
popolno upravljanje energije je na voljo še litij-ionska tehnologija. Tudi pri modelu EJE C20 je varnost na prvem mestu. 
Nizko vpeta ročica zagotavlja potrebno razdaljo med vozilom in upravljavcem. Pri manevriranju v zelo tesnem prostoru 
pripomore k večji varnosti še tipka za polžjo vožnjo z dvignjeno ročico.

 

 

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

Pregled vseh prednosti

• Dodaten dvig teleskopa za ergonomsko delo.

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

• Kratek sprednji del zagotavlja okretnost in kompaktnost.

• Neokrnjeno manevriranje pri dvignjeni ročici

• Dober pospešek in velika hitrost.

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 voziček 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.

Vrhunska moč z izpopolnjenim 
upravljanjem baterije: Zelo velika 
kapaciteta baterije, opcijsko vgrajen 
polnilnik in preprosta zamenjava 
baterije omogočajo še daljše 
delovanje, zmogljivost pa je seveda 
še vedno izjemna.

Optimizirana manipulacija raznih 
palet ter opcijsko ločen dvig 
teleskopa in dvig opornih krakov 
zmanjšajo nevarnost nesreč in 
zagotavljajo boljšo varnost pretoka 
blaga in med komisioniranjem.

V hladilnici, trgovini, za pretok blaga ali 
samo komisioniranje lahko z majhnimi 
dodatki, denimo zaščitno rešetko ali pa 
pisalnim pultom z razsvetljavo, te 
modele prilagodite zahtevam uporabe.

Učinkovita trifazna asinhronska 
tehnologija.
• Visoki izkoristki in odlično 

upravljanje energije.
• Močni pospeški.
• Vozno stikalo za zvezno 

uravnavanje hitrosti vožnje.
• Hitro spreminjanje smeri vožnje.
• Brez oglenih krtačk: vozni motor 

ne potrebuje vzdrževanja.
• Dve leti jamstva za pogonski 

motor.

Izpopolnjeno upravljanje baterije.
• Baterije s kapaciteto do 250 Ah 

omogočajo dolgo uporabo.
• Baterije 2 PzB 200 Ah z 

zamenjavo zvrha.
• Baterije 2 PzS 250 Ah z 

zamenjavo s strani (opcija).
• Vgrajen polnilnik (24 V/30 A) za 

vse vrste baterij za preprosto 
polnjenje na običajni omrežni 
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.

Varna manipulacija palet
• Zaprte sanice na konicah vilic za 

optimiziran prečni prevzem 
evropalet ali zaprtih palet.

• Za odvzem polovične palete z 
evropalete.

• Za odvzem polovičnih/četrtinskih 
palet z evropalet (opcija).

Optimalna lega v ovinkih.
• Vzmetena in dušena oporna 

kolesa, ki so fiksno povezana prek 
nihajnih vilic ProTracLink, 
porazdelijo oporno silo glede na 
vožnjo.

• Primerno za uporabo na 
nakladalnih klančinah ter za 
natovarjanje in raztovarjanje 
tovornih vozil.

• Enakomerna porazdelitev 
bremena na vsa kolesa pri vožnji 
naravnost naprej.

• Samo na zunanje oporno kolo v 
ovinku.

Zmanjšan obseg vzdrževanja.
• Trifazni asinhronski motor brez 

oglenih krtačk ne potrebuje 
vzdrževanja.

• Enodelen sprednji pokrov, pritrjen 
s samo dvema vijakoma, 
omogoča preprost dostop do 
vseh sklopov.

• Krmilni sistem in priključki so pred 
prahom in vlago zaščiteni po 
stopnji IP54.

• Patentiran sistem ProTracLink: S 
samodejno izravnavo nivoja se 
zmanjša obraba opornih koles ob 
poševnem navozu na klančino.

Vedno dobro obveščeni
• Parametri vožnje, nastavljivi z 

instrumentoma CanDis in CanCode 
(opcija).

• Prikazovalnik CanDis (opcija) z 
dodatnim prikazom delovnih ur in 
pomnilnikom servisnih podatkov.

• Kontrolnik izpraznjenosti baterije 
(tribarvna svetilna dioda) z 
izklopom dviga.

• Aktiviranje vozila s kodo PIN in 
izbira treh voznih programov z 
instrumentom CanCode (opcija).

Impulzni krmilnik
• Hitrost, nastavljena z voznim 

stikalom, se ohrani ne glede na 
vozno situacijo (vzpon ali spust).

• Samodejno zaviranje ob 
nenadzorovanem drsenju na 
klančini.

• Individualna nastavitev voznih 
parametrov (pospeška, končne 
hitrosti in motorne zavore).

• Na voljo so trije vozni programi 
(opcija).

• Rekuperacija energije pri zaviranju z 
generatorsko zavoro.

• Raven hrupa med vožnjo je zelo 
nizka.

Dodatna oprema
• Pisalni pult z razsvetljavo.
• Zaščitna rešetka.
• Preprosto sproščanje zavore s 

posebnim zaklepnim stikalom.
• Hladilniška izvedba.



Pregled modelov
Pravi model za vaše potrebe:
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aJungheinrich, 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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