
Електричний повідковий візок
EJE 114-120
Висота підйому: 122 мм / Вантажопідйомність: 1400-2000 кг



Надійна класика
для малого простору.
Ідеальне рішення для щоденного перевезення піддонів.

Маневрені та економні електричні повідкові візки  EJE 1-ї серії є ідеальним рішенням для завантаження та 
розвантаження автомобілів та щоденного перевезення піддонів. Завдяки своїм компактним розмірам та 
невеликій вазі вони якнайкраще підходять для транспортування в автомобілях разом з вантажем. Опорні колеса 
з бічним розташуванням гарантують високу стабільність руху. Безпечна відстань між оператором та візком, як 
при русі за криволінійною траєкторією, так і на прямих ділянках, забезпечується застосуванням закріпленого 
знизу на шарнірі руків'я.Наші трифазні двигуни видають оптимальний ККД. Пропонуємо Вам наші візки  EJE 1-ї 
серії для експлуатації протягом тривалого часу за незмінно високої ефективності. Завдяки функції швидкої заміни 
акумулятора збоку  (опція для версій від  EJE 116) візки  EJE 1-ї серії є ефективними помічниками і при роботі в 
кілька змін. Витривалі свинцево-кислотні акумулятори до того ж завзято економлять експлуатаційні витрати.Тому 
це нове покоління класики від Jungheinrich є преміальним продуктом у своєму сегменті.

 

 

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

Всі переваги одним поглядом

• Ідеальне рішення для вантажно/розвантажувальних робіт, а також для 
транспортування в автомобілях разом з вантажем

• Маневреність і компактність завдяки малим габаритам передньої частини
• Відмінна стійкість під час руху для щоденного транспортування палет
• Висока потужність завдяки трифазному двигуну, що не потребує технічного 

обслуговування
• Вбудований зарядний пристрій для безпроблемного заряду від мережевої 

розетки (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 низькопідйомний візок 
Jungheinrich
для максимальної вигоди клієнта.

Ефективність Безпека Індивідуальний 
підхід

Максимальна 
продуктивність з найбільш 
ефективною технікою.

Найкращі умови для 
безпечної праці.

Машина - настільки 
індивідуальна, як і Ваш 
бізнес.

Нове покоління класики 
Jungheinrich пропонує тепер ще 
більшу енергоефективність при 
звично високій продуктивності. 
Технологія трифазного струму, 
витривалі свинцево-кислотні 
акумулятори та ідеально 
налаштованій системі управління 
зарядом акумулятора зробили це 
можливим.

Опорні колеса з бічним 
розташуванням та системою 
ProTracLink пропонують 
надзвичайно високу стабільність 
руху по прямій та виконання 
поворотів з мінімальним 
зношенням. Легке зачеплення 
піддонів уможливлюється, серед 
іншого, завдяки нахиленим 
кінцям вил.

З численними можливостями 
адаптації, від системи silentDRIVE 
(опція) для клієнтів з малих складів 
до версії для холодильних складів, 
ці моделі ідеально 
пристосовуються до Ваших 
індивідуальних потреб та планів 
експлуатації.

Потужна технологія трифазного 
приводу
• Високий ККД та відмінне 

керування 
енергоспоживанням;

• потужне прискорення;
• Швидка зміна напрямку руху 

без затримки;
• Гарантія 2 роки на тяговий 

двигун.

Професійне керування 
акумулятором
• Ємність акумулятора до 375 

А·год забезпечує тривалу 
експлуатацію.

• Експлуатація у декілька змін 
завдяки функції виймання 
акумулятора збоку (опція).

• Вбудований зарядний 
пристрій (опція) для простого 
заряджання від будь-якої 
розетки - також можлива 
комплектація з функцією 
швидкого заряджання 
протягом лише одної зміни.

Оптимальне положення на 
поворотах
• Підпружинені та амортизовані 

опорні колеса - з'єднані 
системою торсіонного зв'язку 
ProTracLink - розподіляють 
опорну реакцію залежно від 
ситуації руху.

• Рівномірно на всі колеса під 
час прямолінійного руху.

• Заради безпеки 
концентровано на зовнішнє 
опорне колесо під час 
повороту.

Оптимізоване зачеплення 
піддонів
• Вила з нахиленими на 3 

градуси кінчиками гарантують 
безпроблемне зачеплення 
закритих піддонів.

• Велика кількість допоміжних 
опцій для заїзду вил під піддон 
та виїзду з зачепленим 
піддоном роблять 
маніпулювання піддонами ще 
простішим. Окрім того, на всіх 
вилах нанесено маркування 
для зачеплення поперечник 
піддонів. Завдяки цьому ризик 
пошкодження піддону 
зводиться до мінімуму.

Зниження витрат на технічне 
обслуговування
• Тяговий двигун трифазного 

струму без вугільних щіток, 
який не потребує технічного 
обслуговування.

• Легкий доступ до всіх агрегатів 
завдяки цільній конструкції 
передньої кришки, що 
фіксується лише 2 болтами.

• Надійний захист від, 
наприклад, пилу та вологи 

Ергономічне руків’я керування
• Зручна шкала кольорів, а також 

кнопки зі стійкими до стирання 
символами для інтуїтивно 
зрозумілого керування.

• Оптимально адаптований до 
положення рук оператора нахил 
руків'я.

• Кнопка уповільненого ходу на 
нижній стороні головки руків’я 
управління для максимальної 
доступності при русі з 
вертикальним положенням 
руків’я.

• Максимальна відмовостійкість 
завдяки безконтактним 
датчикам, захищеним 
відповідно до класу захисту IP 
65.

• Перекидні перемикачі для 
однаково зручного управління в 
будь-якому положенні руків’я 
управління.

Варіанти комплектації
• 2-дюймовий дисплей з 

індикацією стану заряду 
акумулятора, кількості 
відпрацьованих мотогодин, коду 
помилки та можливості вибору 
однієї з 3 програм руху.

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

• Зумер замість звукового 
сигналу.

• Решітка для захисту вантажу.
• Ширококолійні колеса та 

ролики.
• Версія для холодильних складів.
• silentDRIVE.



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

EJE 114 1400 кг 5 км/ч 2128 мм 0,03 м/сек

EJE 116 1600 кг 6 км/ч 2128 мм 0,04 м/сек

EJE 118 1800 кг 6 км/ч 2128 мм 0,04 м/сек

EJE 120 2000 кг 6 км/ч 2128 мм 0,04 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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