
Електричний повідковий штабелер з 
додатковим підйомом
EJC 112z
Висота підйому: 2500-4700 мм / Вантажопідйомність: 1200 кг



Компактний високопідйомний візок
з механізмом додаткового підйому.
Для гнучкого використання в умовах максимально обмеженого простору.

Маневрені та гнучкі у використанні високопідйомні візки EJC 112z здатні до використання у найрізноманітніших 
ситуаціях. Додатковий механізм підйому колісних балок збільшує дорожній просвіт у цих машинах, завдяки чому 
нерівності поверхні, пороги та рампи проїжджаються швидко та без жодних проблем. В якості опції механізм 
підйому колісних балок може застосовуватися також для перевезення двох піддонів одночасно. При цьому 
механізми підйому колісних балок і рами працюють незалежно один від одного. Завдяки своїй компактній 
конструкції  EJC 112z не втрачають маневреності і в вузьких приміщеннях. А пропорційна гідравліка забезпечує 
м'яке та точне штабелювання та розштабелювання навіть важких вантажів. Це береже вантаж, як і штабелер та 
Вашу складську інфраструктуру. Потужні двигуни з технологією трифазного струму живляться від витривалих 
акумуляторів, які можна швидко та без жодних ускладнень підзаряджати за допомоги вбудованого зарядного 
пристрою. Для забезпечення ще більш гнучкої експлуатації  EJC 112z також доступні з акумуляторами за нашою 
інноваційною літій-іонною технологією.

 

 

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

Всі переваги одним поглядом

• Універсальність завдяки додатковому механізму підйому колісних балок
• Маневреність і компактність завдяки малій ширині робочого проходу
• Пропорційна гідравліка для плавного підйому та опускання
• Всі параметри охоплюються одним поглядом завдяки 2-дюймовому дисплею
• Вбудований зарядний пристрій для безпроблемного заряду від мережевої 

розетки

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 штабелер Jungheinrich
для максимальної користі.

Ефективність Безпека Індивідуальний 
підхід

Максимальна 
продуктивність з найбільш 
ефективною технікою.

Найкращі умови для 
безпечної праці.

Машина - настільки 
індивідуальна, як і Ваш 
бізнес.

Опція перевезення двох піддонів 
один над одним одночасно 
робить процес перевалювання 
вантажів ще ефективнішим. 
Завдяки великим ємностям 
акумуляторів - і з надзвичайно 
довгими змінами.

Маневрений та безпечний у 
вузьких приміщеннях завдяки 
компактній конструкції та 
пропорційній гідравліці, завдяки 
якій штабелювання виконується 
надзвичайно обережно.

Все завжди під рукою завдяки 
практичним відсікам для речей та 
достатньому місцю для необхідних 
у Вашому сценарії використання 
речей.

Універсальність завдяки 
механізму підйому колісних балок
• Механізм підйому колісних 

балок, що керується 
незалежно від підйому щогли, 
для більшого дорожнього 
просвіту та кращої 
експлуатаційної гнучкості.

• Підйом колісних балок та 
акумуляторного відсіку на 
висоту 122 мм.

• Може без проблем долати 
нерівності поверхні, рампи, 
пороги та навантажувальні 
платформи.

• Ефективне транспортування 
вантажів.

• Вантажопідйомність механізму 
підйому колісних балок: 2,0 т.

• Дворівневе перевезення 2 
палет одночасно один над 
одним (опція): максимальний 
підйом щогли 600 кг / повне 
максимальне навантаження 
2 000 кг.

Тривалий час роботи
• Тривалий час використання 

завдяки акумулятором з 
ємностями до 200 А·год;

• Вбудований зарядний 
пристрій (опція) для простого 
заряджання від будь-якої 
розетки 230 В (також можлива 
комплектація з функцією 
швидкого заряджання під час 
зміни).

Технологією літій-іонних 
акумуляторів
• Високий коефіцієнт 

доступності завдяки 
надзвичайно швидкому 
заряджанню.

• Заміна акумулятора не 
потрібна.

• Заощадження коштів завдяки 
більшому часу роботи й 
відсутності потреби в 

Доступ до інформації в будь-який 
час
• 2-дюймовий дисплей (опція) в 

якості центрального 
інструменту індикації та 
регулювання;

• Відображення рівня заряду 
акумулятора, лічильника 
відпрацьованих мотогодин та 
повідомлень про події.

• Вибір однієї з трьох програм 
руху;

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

Маневреність і компактність
• Компактні габарити та мала 

ширина робочого ходу для 
використання в умовах 
обмеженого простору.

• Безпечна робота навіть при 
умові піднятого руків’я й 
активованої кнопки 
уповільненого руху.

Безпечне штабелювання та 
розштабелювання
• Точний і плавний підйом 

вантажу за допомогою 
малошумного гідравлічного 
двигуна з регулюванням 
частоти обертання.

• Плавне опускання вантажу 
завдяки пропорційній 
гідравліці.

• Автоматичне зниження 
швидкості руху, починаючи з 
висоти підйому близько 1,8 м.

• Заокруглений і замкнений 
корпус транспортного засобу.

• Чотириколісна конструкція для 
максимальної стабільності.

• Достатня відстань між 
транспортним засобом та 
оператором завдяки довгому 
руків’ю керування.

Конструкція, що полегшує сервісне 
обслуговування
• Зменшення зношування вил 

(опція) за рахунок функції 
повільного ходу з опущеними 
вилами.

• Сервісні отвори на передній 
панелі.

• Заміна колеса з невеликим 
підйомом транспортного засобу 
за допомогою опорного колеса з 
байонетним механізмом.

Практичні відсіки для зберігання 
речей
• Великий простір для зберігання 

допоміжних засобів, які мають 
бути під рукою.

• Відсік для документів на 
передній панелі.

• Відсіки для речей на панелі 
приладів.

• Затискач для паперів на кришці 
акумуляторного відсіку.

Інше додаткове оснащення
• Решітка для захисту вантажу.
• Вбудований зарядний пристрій.
• Виконання для холодильних 

складів.



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

EJC 112z 1200 кг 6 км/ч 2267 мм 0,29 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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