
Горизонтальні комплектувальники
ECE 320
Висота підйому: 750 мм / Вантажопідйомність: 2000 кг



Потужний комплектувальник
з ножичним підйомником.
Для фіксації двох піддонів.

Наш високопродуктивний та динамічний горизонтальний комплектувальник ECE 320, є ідеальним помічником у 
виконанні завдань з безпечного та ефективного комплектування завдяки своєму вантажному блоку з ножичним 
механізмом підйому для двох піддонів. Ергономічна концепція пристрою у комбінації з високою технічною 
ефективністю гарантують максимальну продуктивність комплектування та оптимальну енергоефективність.

Високоефективний  3,2-кіловатний двигун тільки здатен до швидкого прискорення та розвинення максимальної 
швидкості, а й супроводжується різними варіантами комплектації для збільшення кількості підборів за годину. 
Багатофункціональне кермо jetPILOT забезпечує оператору інтуїтивне та комфортне керування без навантаження 
на шию та хребет.

Робоче місце з можливостями індивідуального налаштування пропонує оптимальний круговий огляд та 
полегшує працю завдяки оптимальному розташуванню всіх елементів керування. Для оптимізації процесів 
комплектування з високими вимогами до продуктивності пропонується напівавтоматичне керування  ECE за 
допомогою радіочастотного пульта керування - зайві переміщення залишилися в минулому.

 

 

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

Всі переваги одним поглядом

• Максимальна продуктивність комплектування при вантажах до 2 000 кг
• Потужний двигун з сильним прискоренням
• jetPILOT для інтуїтивного керування як у легковому автомобілі
• Ефективне та безпечне комплектування з ножичним підйомником
• Напівавтоматичне дистанційне керування easyPILOT

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 користі.

Ефективність Безпека Індивідуальний 
підхід

Максимальна 
продуктивність з найбільш 
ефективною технікою.

Найкращі умови для 
безпечної праці.

Техніка - настільки 
індивідуальна, як і Ваш 
бізнес.

Тут ми маємо випадок комбінації 
продуктивності з інноваційністю: 
Підґрунтям для максимальної 
продуктивності з оптимальною 
енергоефективністю є поєднання 
високих технічних характеристик 
з численними ергономічними 
перевагами.

Наріжний камінь для безпечного 
та ефективного комплектування: 
безпосередня близькість 
оператора до вантажу та 
ергономічна платформа для 
оператора.

Тут інтерфейс «людина - машина» 
функціонує бездоганно. Завдяки 
різноманітним індивідуальним 
опціям оператор і машина 
набирають найкращу форму.

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;

• 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 

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

другого рівня стелажів.
• Швидкий та надійний підйом 

оператора до рівня кришки 
акумуляторного відсіку.

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

• Кермо jetPILOT піднімається 
разом із платформою (HP-LJ), 
що робить можливим 
позиціювання пристрою 
навіть із піднятою 
платформою.

Краший огляд і видимість
• Floor-Spot – значне зниження 

ризику зіткнень на ділянках із 
поганою видимістю завдяки 
проекції на підлогу червоної 
крапки на відстань приблизно 
3 м перед машиною (опція).

Міцна конструкція для найважчих 
умов експлуатації
• Протиударний сталевий кожух 

привода.
• Надзвичайно високий 

захисний фартух рами з 
високоякісної сталі на 
передній кришці.

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 
інформацію про стан заряду 

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 320 2000 кг 12,5 км/ч 3947 мм 0,16 м/сек

ECE 320 HP 2000 кг 12,5 км/ч 4097 мм 0,16 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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