
Električni paletni viličar, posluževanje 
z vožnjo/s hojo
ERE 120-230
Dvižna višina: 122 mm / Nosilnost: 2000-3000 kg



Močan paletni viličar z načinom 
vožnje
je vaš zvesti pomočnik.
Prilagodljiv in vsestranski.

Prilagodljivi in zmogljivi električni ročni paletni viličarji ERE združujejo okretnost z udobjem viličarja. Stopite na stojišče in 
povečajte pretok blaga.Ti paletni viličarji so res vsestranski; z modularnim sistemom jih lahko prilagodite svojim potrebam. 
Lahko prilagodite vse od učinkovitosti do dodatne varnosti in opreme za uporabo na prostem. Med drugim lahko izbirate 
med štirimi stojišči. Viličarje ERE z zmogljivim pogonom odlikujeta velika hitrost in dober pospešek, zato lahko z njimi 
dosežete najboljši pretok blaga in hkrati prihranite tudi 33 odstotkov energije. Zmogljivi trifazni asinhronski motorji znamke 
Jungheinrich so zelo odzivni in še vedno okretni.

 

 

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

Pregled vseh prednosti

• Robustna jeklena šasija za zahtevno uporabo.

• Konfiguracija po meri s 50 opcijskimi elementi opreme

• Najvišja hitrost 14 km/h prinaša hitrost in produktivnost (s funkcijo drivePLUS)

• Kratek sprednji del zagotavlja okretnost in kompaktnost.

• Pametni sistemi za pomoč izboljšajo varnost.

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.

Pametni programi za pomoč, 
denimo paketa opreme 
curveCONTROL in drivePLUS, 
zagotavljajo izjemno zmogljivost ob 
majhni porabi energije.

Z individualno prilagoditvijo 
ergonomskih stojišč poskrbite za 
sproščeno delo, produktivnost pa se 
zaradi pametnih sistemov za pomoč 
poveča za 15 odstotkov.

Te modele lahko prilagodite skladno z 
zahtevami uporabe, zato se uvrščajo 
med najprilagodljivejša vozila znamke 
Jungheinrich. Izberete lahko 
energijsko učinkovitost, varnost, 
ergonomijo ali druge opcije, ki jih 
vsakodnevno potrebujete za delo v 
skladišču.

Zmogljiv pogonski sistem.
• Visoki pospeški in končna hitrost.
• Boljša vozna zmogljivost, 

curveCONTROL glede na breme 
in indikator bremena iz pakete 
opreme drivePLUS.

• Opcijski paket opreme 
drive&ecoPLUS še dodatno 
prihrani energijo.

• Generatorsko zaviranje z 
vračanjem energije.

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.

Pametni sistemi za pomoč
• 15-odstotno povečanje storilnosti 

z opcijskim sistemom 
positionCONTROL: predhodno 
določene dvižne višine zmanjšajo 
dvižni čas, hkrati se izvede prosti 
dvig palete z enkratnim dvigom.

Varno in ergonomsko delo.
• 4 izvedbe stojišča.
• Dodatno dušeno stojišče z 

individualnim in preprostim 
prilagajanjem.

• Opcijska višinska nastavitev in 
vzmetenje raznih komand.

• Optimizirana in varna hitrost v 
ovinku s sistemom 
curveCONTROL.

• Razne uporabne odlagalne 
površine.

• Serijsko vgrajeni reflektorji za 
boljšo vidljivost.

• Opcijske dnevne luči DayLED 
zagotavljajo boljšo vidljivost v 
slabih svetlobnih razmerah.

• Zaščita voznika: opcijska aktivna 
zaščita nog zmanjša hitrost 
vožnje.

Individualno prilagodljiv.
• Od začetnega do zelo zmogljivega 

modela.
• Izbirate lahko med raznimi 

izvedbami stojišča.
• Prilagojena hitrost 6, 9, 12,5 ali 14 

km/h zagotavlja optimalen pretok 
blaga.

• Nosilnost od 2.000 do 3.000 
kilogramov.

• Mehansko ali električno krmiljenje, 
kar je odvisno od delovnih zahtev.

Več dodatne opreme
• Obsežna dodatna oprema 

omogoča prilagoditev 
individualnim zahtevam uporabe.

• Trpežen in vsestranski opcijski lok, 
denimo za brezžične komponente.

• silentDRIVE za še tišje prevažanje 
blaga.

• Opcijska zunanja vtičnica za 
udobno polnjenje.

• 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

ERE 120 6km/h 2000 kg 6 km/h 2299 mm 0,04 m/s

ERE 120 2000 kg 9 km/h 2299 mm 0,04 m/s

ERE 125 2500 kg 9 km/h 2299 mm 0,07 m/s

ERE 225 2500 kg 12,5 km/h 2299 mm 0,07 m/s

ERE 225 drive
PLUS

2500 kg 14 km/h 2299 mm 0,07 m/s

ERE 230 3000 kg 12,5 km/h 2372 mm 0,07 m/s

ERE 230 drive
PLUS

3000 kg 14 km/h 2372 mm 0,07 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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