
Elektriskais gājēju krautņotājs
EJD 220
Celšanas augstums: 1660-2560 mm / Kravnesība: 2000 kg



Izturīgs, vispusīgs talants
smagu kravu pārvietošanai.
Divkārša jauda darbībai divos līmeņos.

Elastīgais un izturīgais EJD 220 iemieso zemo palešu ratiņu un krautņotāja ar balstdakšām īpašības. Tādējādi šis universālais 
iekrāvējs rod pielietojumu gan, iekraujot un izkraujot no kravas automašīnas, gan ievedot un izvedot preces no noliktavas. 
Īpaša priekšrocība preču transportēšanā ir iespējamā darbība divos līmeņos. Tad vienlaicīgi var transportēt divas paletes, kas 
būtiski palielina preču pārkraušanas jaudu. Īpaši izturīgā krautņotāja konstrukcija ļauj bez problēmām rīkoties ar smagām 
kravām. Par nepieciešamo drošību braucot gādā patentētā ProTracLink sistēma, kas nodrošina vienmērīgu slodzes 
sadalījumu. Savukārt paceļamās balstdakšas garantē drošu kustību pa nelīdzenām virsmām.Bez tam EJD 220 ir aprīkoti ar 
jaudīgu trīsfāzu dzinēju. To darbina ilgmūžīgi akumulatori, kurus iespējams nomainīt no sāniem. Tādējādi nekas nestāv ceļā 
arī darbam vairākās maiņās.

 

Visas priekšrocības īsumā

• Iebūvēts balstdakšu pacēlums izmantošanai divos līmeņos

• Jaudīgs bezapkopes 1,6 kW trīsfāzu vilces dzinējs

• Savienotājstieņa balansieris ProTracLink augstai stabilitātei

• Precīzs slodzes sadalījums un palēninātas braukšanas režīms

• Daudzfunkcionāla dīseles galva intuitīvai vadībai

5 gadi bez raizēm. Garantēti.

Pateicoties ļoti īsam uzlādes laikam un pilnīgi nekādiem 
apkopes darbiem, litija jonu akumulatori ir visilgtspējīgākie 
enerģijas nesēji. Mūsu litija jonu akumulatoru 5 gadu garantija 
ir solījums ilgstoši saglabāt jaudu neatkarīgi no ekspluatācijas 
ilguma.



Jūsu Jungheinrich krautņotājs ar balstdak
lai Jūs kā klients gūtu maksimālu labumu.

Efektivitāte Drošība Individualitāte
Maksimāla veiktspēja ar 
efektīvākajiem iekrāvējiem.

Vislabākie priekšnoteikumi 
drošam darbam.

Iekrāvējs, kas ir tikpat 
individuāls kā Jūsu bizness.

Ilgmūžīgi akumulatori, pēc izvēles 
pieejami arī ar litija jonu tehnoloģiju, 
un bezapkopes trīsfāzu dzinējs ar ļoti 
augstu lietderības koeficientu 
nodrošina īpaši ilgu darbības laiku.

Ar 2 collu displeju Jūs vienmēr esat 
lietas kursā par iekrāvēja 
svarīgākajām funkcijām. Tas 
nodrošina pārredzamību un 
samazina kļūdu risku.

Šie iekrāvēji ideāli pielāgojas 
visdažādākajām izmantošanas 
prasībām un dažādiem operatoriem: 
gan ar teicamu redzamību, gan ar īpaši 
klusu pacelšanas motoru.

Ilgs darbības laiks, izmantojot svina- 
skābes akumulatoru
• Līdz 375 Ah akumulatori ilga 

darbības laika nodrošināšanai.
• Iespēja izņemt akumulatoru sānos 

ātrai akumulatora nomaiņai, 
strādājot vairākās maiņās.

• Iebūvēts lādētājs (24 V/30 A, 
slapjā tipa akumulatoriem un 
bezapkopes akumulatoriem) 
vienkāršai akumulatora 
uzlādēšanai no jebkuras tīkla 
kontaktligzdas (opcija).

Litija jonu tehnoloģija
• Augsta pieejamība, pateicoties 

īpaši īsam uzlādes laikam.
• Nav nepieciešama akumulatora 

nomaiņa.
• Samazinātas izmaksas, pateicoties 

ilgākam kalpošanas laikam, un 
tam, ka, salīdzinot ar svina-skābes 
akumulatoriem, nav jāveic 
apkope.

• Nav nepieciešamas speciālas 
telpas uzlādei un ventilācija, jo 
neveidojas gāzes.

Inteliģenta piedziņas tehnoloģija un 
vadības sistēma
• Trīsfāzu tehnoloģijas dzinēji 

lielākai veiktspējai un vienlaicīgai 
ekspluatācijas izmaksu 
samazināšanai, pateicoties 
perfektai saskaņotībai ar mūsu 
izstrādāto vadības sistēmu.

• Augsta efektivitāte ar izcilu 
enerģijas ietaupījumu.

• Spēcīgs paātrinājums un ātra 
braukšanas virziena maiņa.

• speedCONTROL: aizsardzība pret 
ripošanu atpakaļ, strādājot 
kāpumos.

• Bezapkopes vilces dzinējs bez 
ogles sukām.

Stabilas gaitas īpašības
• Patentēts savienotājstieņa 

balansieris "ProTracLink” 
vienmērīgai balsta slodzes 
sadalīšanai uz visiem riteņiem, 
braucot taisni, vai koncentrēti uz 
ārējo balsta riteni, izbraucot 
līkumus, ko nodrošina atsperoti 
un amortizēti balsta riteņi.

• Līmeņu izlīdzināšana nodrošina 
mazāku balsta riteņu nodilumu un 
novērš bojājumus, uzbraucot uz 
rampas slīpi.

Droša iekraušana un izkraušana
• Intuitīva visu pacelšanas un 

nolaišanas funkciju vadība, 
izmantojot daudzfunkcionālo 
dīseles galvu.

• Precīza un lēna kravas celšana, ko 
nodrošina hidrauliskais dzinējs ar 
regulējamu apgriezienu skaitu.

• Lēna kravas nolaišana, ko 
nodrošina proporcionālā 
hidrauliskā sistēma.

• Pietiekams attālums starp vadītāju 
un iekrāvēju, pateicoties garajai 
drošības dīselei.

• Braukšana visšaurākajos apstākļos 
ar vertikāli novietotu dīseli, 
izmantojot palēninātās 
braukšanas režīma slēdzi.

Vienmēr lietas kursā
• Visaptveroši kontrolinstrumenti 

un iestatīšanas iespējas visu darba 
procesu kontrolei.

• Iekrāvēja aktivizēšana ar 
"EasyAccess" funkciju, izmantojot 
izvēles taustiņu ("Softkey"), 
PinCode vai pēc izvēles pieejamo 
transpondera karti.

• 2 collu displejs informē operatoru 
par akumulatora uzlādes līmeni, 
darba stundu skaitu, braukšanas 
ātrumu, kā arī kļūdu kodiem.

• Ar izvēles taustiņu var izvēlēties 
kādu no 3 braukšanas 
programmām (opcija).

Ērta strādāšana
• Īpaši izturīga konstrukcija efektīvai 

izmantošanai, transportējot divas 
paletes.

• Stabils pacelšanas masts, 
maksimālā slodze ar balstdakšu 
pacēlāju 2000 kg, ar masta pacēlāju 
– 1000 kg.

• Izcila dakšu galu redzamība, 
pateicoties speciāli veidotai 
akumulatora pārsega formai.

• Pie balstdakšas piestiprināts atturis 
precīzai 2 uzņemto palešu 
pozicionēšanai viena virs otras.

• Jaudīgs, īpaši kluss celšanas 
motors, kas viegli spēj pārvietot arī 
smagas kravas.

• Liels, noņemams mantu 
nodalījums, kā arī papīra piespraude 
nepieciešamo piederumu 
novietošanai.

Papildaprīkojums
• Saldētavas variants.
• Kravas aizsargrežģis.



Modeļa pārskats
Jūsu lietojumprogrammām piemērots modelis:

Nosaukums Ietilpība / slodze Pacelšanas 
augstums (maks.)

Braukšanas 
ātrums

Darba platums 
(palete 
800x1200 
gareniska)

Celšanas ātrums 
bez kravas

EJD 220 2.000 kg 2.560 mm 6 km/h 2.243 mm 0.25 m/s

 

 

Jungheinrich rūpnīcas, pārdošana un 
serviss Eiropā ISO 9001/ ISO 14001.  

Jungheinrich iekrāvēji atbilst Eiropas 
Savienības drošības prasībām.  

SIA Jungheinrich Lift Truck

Rītausmas iela 23

Rīga, LV-1058

Latvija

Telefons +371 67 813 913

Fakss +371 67 813 911

info@jungheinrich.lv  
www.jungheinrich.lv
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