
Горизонтальні комплектувальники
ECE 225 / 227 (AU)
Висота підйому: 125 мм / Вантажопідйомність: 2500-2700 кг



Надійна основа
для найвищої продуктивності.
Міцне виконання для жорстких умов експлуатації.

Наші гнучкі у використанні та ефективні горизонтальні комплектувальники  2-ї серії поєднують у собі найвищу 
продуктивність з оптимальною енергоефективністю та першокласним комфортом під час руху. Завдяки різним 
рівням керування Ви граючи закриєте свої індивідуальні вимоги щодо складського господарства. 
Комплектування з  ECE - це оптимізація процесів підбору вантажів з максимально високими вимогами до 
продуктивності.Зручне та безпечне комплектування без втрат часу: Акумулятори надзвичайно високої ємності 
гарантують високі показники комплектування навіть при економічній роботі в кілька змін. Надійна конструкція з 
компактними габаритами дозволяє швидко рухатися за криволінійною траєкторією з найкращим на ринку 
показником прискорення. Підпружинена платформа для оператора з гідравлічним підйомним механізмом та 
амортизацією забезпечує захист від ударів.Просторе робоче місце оператора, оснащене багатофункціональним 
кермом із індивідуальним регулюванням по висоті та легко доступними елементами керування створює дуже 
комфортні умови під час руху. Про необхідний рівень безпеки дбають допоміжні системи: ходові вогні  DayLED, 
Floor-Spot або доступна в якості опції curveCONTROL.

 

 

* У відповідності з умовами гарантії – подробиці див. на веб-сайті.

Всі переваги одним поглядом

• Оптимальна продуктивність комплектування при невисокому споживанні 
енергії

• Потужний двигун з сильним прискоренням
• jetPILOT для інтуїтивного керування як у легковому автомобілі
• Численні опції для організації оптимального робочого місця
• Напівавтоматичне дистанційне керування easyPILOT (опція)

Жодних турбот. Жодних компромісів.

Li-ion Guarantee Plus від Jungheinrich – це 8-ми річна 
гарантія продуктивності наших високоякісних літій- 
іонних акумуляторів, так що ви можете повністю 
зосередитися на своїх завданнях без жодних турбот.

100% задоволення. Гарантовано.

Ми впевнені, що переконаємо вас нашою літій-іонною 
технологією. Тому ми гарантуємо, що протягом 6 місяців 
ви зможете швидко й легко повернутися до попередньої 
технології, якою користувалися раніше, не зазначаючи 
причин.



Ваш комплектувальник Jungheinrich
для максимальної вигоди клієнта.

Ефективність Безпека Індивідуальний 
підхід

Максимальна 
продуктивність з найбільш 
ефективною технікою.

Найкращі умови для 
безпечної праці.

Техніка - настільки 
індивідуальна, як і Ваш 
бізнес.

Наші горизонтальні 
комплектувальники переконують 
найнижчим енергоспоживанням 
у своєму класі - у комбінації з 
максимальною продуктивністю 
комплектування та 
максимальним комфортом під час 
руху.

Впевнене комплектування, при 
якому завжди все у полі зору: це 
можливо завдяки розташованому 
у центрі інструменту індикації, 
різним програмам руху та системі 
керування за технологією 
EasyAccess.

Більше безпеки під час руху й 
задоволення від керування - 
багатофункціональне кермо 
jetPILOT не тільки відзначене 
премією, а й забезпечує надійне 
утримання у будь-якій ситуації.

Потужний та високоефективний 
привод
• Високі показники прискорення 

та кінцевої швидкості.
• Опціональний пакет 

обладнання drivePLUS із 
високоефективним двигуном 
потужністю 3,2 кВт для кращих 
ходових характеристик і 
швидшого прискорення.

• Безпечна швидкість на 
поворотах завдяки системі 
curveCONTROL (опція), що 
зменшує її залежно від 
навантаження.

• Опціональний пакет 
обладнання drive&ecoPLUS для 
додаткової економії енергії.

Гнучке перемикання між 
можливостями керування
• Великі відстані приблизно від 

10 м: керування за допомогою 
керма jetPILOT;

• середні відстані: дистанційне 
керування за допомогою 
Jungheinrich easyPILOT 
дозволяє повністю 
зосередитися на процесі 
комплектування (опція).

• малі відстані: зупинка біля 
потрібного піддону та точне 
регулювання положення, 
наприклад, за допомогою 
елементів керування 
імпульсним режимом у спинці 
(опція).

Поставляється з літій-іонним 
акумулятором
• Високий коефіцієнт 

доступності завдяки 
надзвичайно швидкому 
заряджанню.

• Заміна акумулятора не 
потрібна.

• Заощадження коштів завдяки 
відсутності потреби в 

Міцна конструкція для найважчих 
умов експлуатації
• Надзвичайно високий 

захисний фартух рами з 
високоякісної сталі на 
передній кришці.

• Стійкі до деформації вили з 
міцними тяговими рейками 
запобігають перегинанню 
навіть при великих 
навантаженнях та довгих 
вилах.

• Вантажопідйомність 2,5 т для 
транспортування до 3 піддонів 
одночасно.

Платформа для оператора з 
гідравлічним підйомним 
механізмом (HP)
• Часте комплектування з 

другого рівня стелажів (опція).
• Швидкий та надійний підйом 

оператора до рівня кришки 
акумуляторного відсіку.

• Зручне керування 
платформою за допомогою 
педалі: руки залишаються 
вільними для комплектування.

• Доступне в якості опції кермо 
jetPILOT піднімається разом із 
платформою (HP-LJ), що 
робить можливим 
позиціювання пристрою 
навіть із піднятою 
платформою.

Центральна панель керування 
оснащена елементами індикації 
та налаштування, що надають 
можливість отримати повний 
огляд
• Активація машини за 

допомогою програмованої 
кнопки, PIN-коду чи картки 
транспондера (опція) за 
технологією EasyAccess.

• 2-дюймовий дисплей надає 

Ідеальне робоче місце для 
найвищої продуктивності 
комплектування
• Різноманітні можливості 

зберігання з індивідуальним 
налаштуванням.

• Елементи керування у спинці 
для пришвидшення 
комплектування (опціонально).

• Швидкий підйом вантажу 
шляхом подвійного натискання 
кнопки підйому (опціонально).

Багатофункціональне кермо 
jetPILOT
• інтуїтивно зрозуміле й зручне 

керування, як у легковому 
автомобілі, а також надійне 
утримання;

• зняття навантаження з шиї та 
хребта під час руху на 
поворотах;

• керування однією рукою, а 
також автоматичний поворот 
керма у вихідне положення під 
час прямолінійного руху;

• налаштування по висоті 
відповідно до зросту оператора.

Інші варіанти комплектації
• Широкий вибір аксесуарів для 

індивідуальної адаптації до 
індивідуальних потреб.

• Додаткові аксесуари для роботи 
на другому рівні стелажа.

• Міцний універсальний 
додатковий кронштейн, 
призначений, наприклад, для 
компонентів радіозв’язку.

• Більша зручність у використанні 
завдяки доступній як опція 
підпружиненій платформі для 
роботи в положенні стоячи для 
зниження впливу вібрацій на 
оператора.



Огляд
Слушне рішення для вашої області використання:

Прізвище Вантажопідйом
ність/навантаження

Швидкість руху без 
вантажу

Ширина робочого 
проходу (палета 
800x1200 уздовж)

Швидкість підйому 
без вантажу

ECE 225 2500 кг 12,5 км/ч 3870 мм 0,1 м/сек

ECE 225 HP 2500 кг 12,5 км/ч 4020 мм 0,1 м/сек

ECE 227 (AU) 2700 кг 12,5 км/ч 3870 мм 0,1 м/сек

ТОВ "Юнгхайнріх Ліфт Трак"
вул. Качалова, 5-Г 
03126, Київ, Україна 
тел. 044 583 1 583 
факс 044 583 1 584

info@jungheinrich.ua  
www.jungheinrich.ua

 

 

Німецькі виробничі потужності в 
Нордерштедті, Моосбурзі та 

Ландсберзі сертифіковані, так само як 
і наш центр оригінальних запчастин 

у Кальтенкірхені.

 

Підлогові підйомно-транспортні 
засоби Jungheinrich відповідають 
європейським вимогам безпеки.  
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