
Горизонтальний комісіонер з 
ергономічним підйомом
ECD 320
Висота підйому: 700-1500 мм / Вантажопідйомність: 2000 кг



Ефективний комплектувальник
з ергономічним підйомом.
Довгі вила для зачеплення кількох піддонів.

Наш міцний та універсальний горизонтальний комплектувальник замовлень ECD 320 працює на Вас з подвійною 
силою: комбінація вил подвійної довжини з додатковим механізмом підйому щогли для фіксації двох палет 
забезпечує ергономічне комплектування з максимальною продуктивністю та оптимальною енергоефективністю.

Потужний  2,8-кіловатний двигун  (є також опція  3,2 кВт) забезпечує найкращі показники ходу та прискорення, а 
завдяки доступній в якості опції технології літій-іонних акумуляторів він не втрачає свою потужність навіть при 
експлуатації у кілька змін. Навіть за складних умов експлуатації він демонструє свої сильні сторони по повній: 
динамічне прискорення, безпечний рух на поворотах та висока максимальна швидкість.

Незважаючи на компактність, комплектувальники мають просторе місце для оператора з можливостями 
індивідуального налаштування та багатофункціональним кермом  jetPILOT для виконання завдань із 
комплектування без навантаження на спину та із заощадженням часу. Оптимальний круговий огляд, легка 
досяжність всіх елементів керування та додаткові опції щодо освітлення забезпечують безпечну працю.

 

 

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

Всі переваги одним поглядом

• Максимальна продуктивність комплектування при мінімальному споживанні 
енергії

• Потужний двигун з сильним прискоренням
• jetPILOT для інтуїтивного керування як у легковому автомобілі
• Численні опції для організації оптимального робочого місця
• Ергономічний механізм підйому щогли до 700 мм (1 500 мм в якості опції)

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.

Висока частота підбору, 
високопродуктивне 
комплектування з заощадженням 
енергії або швидкі процеси 
підбору - виберіть стандарт, який 
гарантує найкращий економічний 
результат для Вашого складу.

Покращена оглядовість дороги та 
власна видимість на дорозі: 
зведіть до мінімуму ризик 
нещасних випадків у складі 
завдяки використанню 
вбудованих денних ходових 
вогнів DayLED або системи Floor- 
Sport, які знижують ризик 
зіткнень.

Відчуйте вигоду від різноманітних 
індивідуальних опцій створення 
оптимального робочого місця та 
досягайте значного підвищення 
продуктивності комплектування у 
своєму складі за допомогою цього 
комплектувальника.

Потужний та високоефективний 
привод
• Високі показники прискорення 

та кінцевої швидкості.
• Безпечна швидкість на 

поворотах завдяки системі 
curveCONTROL (опція).

• Опціональний пакет 
обладнання drivePLUS із 
високоефективним двигуном 
потужністю 3,2 кВт для 
покращення ходових 
характеристик і швидшого 
прискорення завдяки системі 
curveCONTROL, яка діє 
залежно від навантаження.

• Генераторне гальмування з 
рекуперацією енергії.

Тривала експлуатація зі свинцево 
-кислотним акумулятором
• Енергоощадна трифазна 

технологія та акумулятор 
великої ємності для тривалої 
експлуатації.

• Доступні акумулятори різної 
ємності від 375 до 620 А∙год.

• Опція заміни акумулятора 
збоку для роботи у кілька змін.

Поставляється з літій-іонним 
акумулятором
• Високий коефіцієнт 

доступності завдяки 
надзвичайно швидкому 
заряджанню.

• Заміна акумулятора не 
потрібна.

• Заощадження коштів завдяки 
більшому часу роботи й 
відсутності потреби в 
техобслуговуванні порівняно зі 
свинцево-кислотними 
акумуляторами.

• Не потрібні спеціальні 
приміщення для заряджання 
та вентиляція, оскільки під час 

Міцна конструкція для найважчих 
умов експлуатації
• Протиударний сталевий кожух 

привода.
• 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.

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 
акумулятора, кількість 
відпрацьованих мотогодин, 
швидкість руху та код 
помилки.

• Можливість вибору однієї з 3 
програм руху за допомогою 
доступній в якості опції 
програмованої кнопки.

Краший огляд і видимість
• Покращена видимість для 

інших на ділянках з 
недостатнім освітленням 
завдяки вбудованим денним 
ходовим вогням DayLED 
(опція).

• Floor-Spot – значне зниження 
ризику зіткнень на ділянках із 
поганою видимістю завдяки 

Ергономіка та ефективність
• Комплектування без 

навантаження на спину та із 
заощадженням часу.

• Підйом щогли на 700 мм (опція - 
1 500 мм) для складання товарів 
на ергономічній висоті.

• Розташування 
укомплектованого піддону на 
довших вилах на початковій 
висоті підйому для збереження 
низького центру ваги та 
швидкого продовження процесу 
комплектування із другим 
піддоном.

• Решітка для захисту вантажу 
(опція) та тримач для фіксації 
двох піддонів ще до початку 
процесу комплектування: піддон 
встановлюють на ребро поруч із 
захисною решіткою та надійно 
фіксують тримачем. Після 
завершення процесу 
комплектування першого 
піддону можна одразу 
розпочати комплектування 
другого.

Ідеальне робоче місце для 
найвищої продуктивності 
комплектування
• Багато вільного місця навіть для 

операторів високого зросту.
• Різноманітні полиці та речові 

відділення з можливістю 
індивідуального вибору, 
наприклад місце для зберігання 
рулонів плівки в передній 
кришці.

• Дизайн спинки відповідно до 
вимог покупця.

• Додаткова амортизація 
платформи для оператора 
(опція).

• Швидке комплектування 
завдяки сенсорним елементам 
керування у спинці (опція).



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

ECD 320 2000 кг 12,5 км/ч 4281 мм 0,11 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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