
Električni nizkodvižni viličar
EJE M13 / M15
Dvižna višina: 120 mm / Nosilnost: 1300-1500 kg



Kompakten začetni model
za nezahtevno uporabo.
Lahkotno premikanje težkega tovora.

Zelo varčna in kompaktna električna nizkodvižna viličarja EJE M13/M15 sta prava pomočnika za manipulacijo blaga v majhnih 
in srednjih podjetjih. Zaradi kompaktne oblikovne zasnove ju lahko tudi v ozkem prostoru hitro in stroškovno učinkovito 
uporabljate.

Da bi porabo energije čim bolj zmanjšali, so paletni viličarji serije M opremljeni z zmogljivo asinhronsko tehnologijo in litij- 
ionskimi ali AGM-baterijami, ki ne zahtevajo vzdrževanja. Vgrajeni polnilnik omogoča udobno in hitro polnjenje na običajni 
230-voltni vtičnici.

Ergonomska glava upravljalne ročice, majhna oddaljenost od tal s posebnimi kolesci na koncu vilic za preprosto dviganje 
palet ter vzmeteni in blaženi oporni kolesi zagotavljajo varnost in stabilnost.

Opcijska funkcija tehtanja je zelo priročna za obrate, kjer se blago tehta in premika. Z eno napravo lahko hitro in učinkovito 
opravite dva delovna postopka.

Pregled vseh prednosti

• Kompaktne mere zagotavljajo odlično okretnost.

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

• Oporna kolesa za stabilnost med vožnjo in v ovinkih.

• Litij-ionska baterije ali baterija AGM brez vzdrževanja in z vgrajenim 
polnilnikom

• Kolesca (na konicah vilic) za preprosto dviganje palet.



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.

Odlične funkcije, denimo pametna 
izklopna avtomatika in rekuperacija 
energije z generatorskim zaviranjem, 
zagotavljajo učinkovito in varčno 
delovanje.

Majhna oddaljenost od tal in 
popolnoma zaprto ohišje 
omogočata vrhunsko varnost med 
prevažanjem tovora. Stranska oporna 
kolesa zagotavljajo še stabilnost.

Kompaktna oblika, intuitivna 
razporeditev komand in opcijska 
tehtnica zagotavljajo prilagodljivo 
uporabo električnega paletnega 
vozička v ozkih prostorih.

Energijsko učinkovita uporaba.
• Varčno upravljanje energije ščiti 

baterijo in komponente ter 
poveča učinkovitost.

• Pametna avtomatika po 30 
minutah neuporabe sproži 
samodejen izklop viličarja.

• Rekuperacija energije pri zaviranju 
z generatorsko zavoro.

Inovativna pogonska tehnologija in 
krmilni sistem.
• Trifazni asinhronski motorji 

zagotavljajo več moči in manjše 
obratovalne stroške, saj so 
popolnoma usklajeni s krmilnim 
sistemom.

• Visoki izkoristki in odlično 
upravljanje energije.

• Hitro spreminjanje smeri vožnje.
• Pogonski motor, ki ne potrebuje 

vzdrževanja.

Optimalna stabilnost.
• Vzmeteni oporni kolesi poleg 

pogonskega povečata stabilnost 
vozila in zmanjšata nevarnost 
poškodb med prevozom.

• Poleg tega so na koncu vilic 
nameščena kolesca, ki olajšajo 
prevzemanje palet.

Varno upravljanje.
• Zmanjšana nevarnost poškodb 

voznika zaradi manjše 
oddaljenosti od tal, ki meri samo 
35 milimetrov.

• Popolnoma zaprto ohišje, zlasti 
pri dvižnem cilindru.

Kompaktna oblikovna zasnova.
• Izjemna okretnost zaradi kratkega 

sprednjega dela in majhne celotne 
višine za uporabo v ozkem 
prostoru.

• Sredinska razporeditev vseh 
pomembnih komand, denimo 
kazalnika napolnjenosti baterije, 
števca delovnih ur, stikala za glavni 
izklop in ključa.

• Oblika kljub vitkosti ponuja dovolj 
odlagalne površine.

Ergonomsko delo.
• Optimalna prilagoditev vozil 

ergonomskim zahtevam 
upravljavca.

• Lahkotno krmiljenje zaradi nizko 
vpete ročice.

• Ročaj ročice omogoča 
obojestransko in maksimalno 
ergonomsko upravljanje.

Opcijska tehtnica.
• Prevažanje in tehtanje blaga z zgolj 

enim strojem.
• Štiri merilne celice zagotavljajo 

optimalno tehtanje z največ 
enoodstotnim odstopanjem na 
celotnem merilnem območju.



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

EJE M15 
(670x1000)

1500 kg 5 km/h 1693 mm 0,06 m/s

EJE M13 550 x 
1.150 s funkcijo 
tehtanja/Li-ion

1300 kg 5 km/h 1863 mm 0,06 m/s

EJE M13 1300 kg 5 km/h 1843 mm 0,06 m/s

EJE M15 1500 kg 5 km/h 1693 mm 0,06 m/s

EJE M15 1500 kg 5 km/h 1693 mm 0,06 m/s

EJE M15 1500 kg 5 km/h 1843 mm 0,06 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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