
Elektriskais gājēju krautņotājs
EJE 220r / 225r
Celšanas augstums: 122 mm / Kravnesība: 2000-2500 kg



Kompakts “spēkavīrs”
darbam uz rampas.
Ātra iekraušanas kravas automašīnā un izkraušana no kravas automašīnas.

Izturīgie un jaudīgie elektriskie palešu ratiņi ar dīseles vadību EJE 2 ir aprīkoti ar patentētu rampas pacēlāju, kas darbu uz 
rampas, veicot iekraušanu un izkraušanu no kravas automašīnas, padara vēl efektīvāku. Rampas pacēlājs darbojas neatkarīgi 
no standarta pacēlāja un ļauj veikt līmeņa izlīdzināšanu pie rampām ar kāpumu līdz 15 procentiem. Vēl ātrākai iekraušanai un 
izkraušanai.Pie kam modernākā vadības elektronika nodrošina vienkāršu un drošu vadību. Dīseles galva ir papildināta ar 
dažādām inovatīvām tehnoloģijām un ir ideāli pielāgota operatoram. Tā, piemēram, intuitīvi veidotā krāsu shēma un slēdžu 
izvietojums nodrošina nenogurdinošu strādāšanu un vienlaikus maksimālu drošību.Īpašu uzmanību detaļām esam veltījuši arī 
attiecībā uz ilgmūžību. EJE modeļiem ar rampas pacēlāju ir ne vien īpaši stabila šasija un pastiprinātas dakšas, bet arī 
bezkontakta sensori dīseles galvā. Tas garantē maksimālu aizsardzību pret darbības pārtraukumiem.

 

Visas priekšrocības īsumā

• Līmeņa izlīdzināšana ar rampas pacēlāju

• Jaudīga trīsfāzu tehnoloģija maksimālai veiktspējai

• Īpaši izturīga šasija lielam noslogojumam

• Modernākā vadības elektronika perfektam darbam

• Izcils enerģijas ietaupījums zemām ekspluatācijas izmaksām

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 zemie palešu rati
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.

Mūsu jaudīgie trīsfāzu dzinēji 
nodrošina īpaši augstu efektivitāti un 
vienlaikus arī strauju paātrinājumu. Tā 
tiek garantēta āra braukšanas virziena 
maiņa, arī pārvietojot smagas kravas.

Izturīgā tērauda šasija un pastiprinātā 
dakšas konstrukcija nodrošina 
teicamu celtspēju intensīvos darba 
apstākļos - amortizētie balsta ritenīši 
garantē drošu gaitu līgumos, arī 
transportējot smagas kravas.

Patentētais rampas pacēlājs perfekti 
pielāgojas Jūsu individuālajai 
izmantošanas situācijai. Tādējādi 
problēmas nesagādā arī līdz 15 % 
kāpumu pārvarēšana; pēc izvēles 
iespējama pielāgošana arī 
izmantošanai saldētavā.

Efektīva trīsfāzu tehnoloģija
• Augsta efektivitāte ar izcilu 

enerģijas ietaupījumu.
• Spēcīgs paātrinājums arī 

maksimālas slodzes gadījumā.
• Ātra braukšanas virziena maiņa 

bez ierastā "aizkaves mirkļa".
• Bez ogles sukām – vilces 

dzinējam nav nepieciešama 
apkope.

• 2 gadu garantija vilces dzinējam.

Profesionāla akumulatoru 
pārvaldība
• Akumulatoru kapacitāte līdz 375 

Ah nodrošina ilgu izmantošanas 
laiku.

• Īsais variants: 2 PzS 180 Ah/250 
Ah.

• Garais izpildījums: 3 PzS 375 Ah.
• Iebūvēts lādētājs (24 V/30 A slapjā 

tipa un bezapkopes 
akumulatoriem) vienkāršai 
akumulatora uzlādei no jebkuras 
tīkla kontaktligzdas (opcija).

• Iespēja akumulatoru izņemt 
sānos, lai varētu strādāt vairākās 
maiņās (opcija)

Pieejami ar litija jonu tehnoloģiju
• 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.

Izturīga konstrukcija, kas ir 
piemērota arī vissmagākajiem 
ekspluatācijas apstākļiem
• Pārsegs pie priekšējā rāmja no 

augstvērtīga 8 mm bieza tērauda.
• Pastiprināta dakšu konstrukcija 

lielai celtspējai.
• Divu gadu garantija vilces 

dzinējam.
• Spēcīgs paātrinājums.

Optimāla stabilitāte pagriezienos
• Ar atsperēm un amortizatoriem 

aprīkotie balsta riteņi, kurus 
savstarpēji savieno 
savienotājstieņa balansieris 
"ProTracLink", sadala balsta slodzi 
atkarībā no braukšanas 
apstākļiem.

• Ideāli piemēroti izmantošanai uz 
pārkraušanas rampām un 
iekraušanai un izkraušanai no 
kravas automašīnas.

• Vienmērīgs slodzes sadalījums uz 
visiem riteņiem, braucot taisni.

• Izbraucot līkumus, slodze tiek 
koncentrēta uz ārējo balsta riteni.

Samazināts apkopes darbu apjoms
• Bezapkopes trīsfāzu vilces dzinējs 

bez ogles sukām.
• Viegla piekļuve visiem 

agregātiem, pateicoties 
viendaļīgam priekšējam 
pārsegam, kas piestiprināts tikai ar 
2 skrūvēm.

• Droša aizsardzība, piemēram, pret 
putekļiem un mitrumu, 
pateicoties vadības sistēmas un 
kontaktspraudņa hermētiski 
noslēgtajam korpusam saskaņā ar 
IP 54.

• Patentēts “ProTracLink”: 
automātiska līmeņu izlīdzināšana 
nodrošina mazāku balsta riteņu 
nodilumu, uzbraucot uz rampas 
slīpi.

Līmeņa izlīdzināšana ar rampas 
pacēlāju
• Papildus standarta pacēlājam 

pieejams patentēts rampas pacēlājs 
līmeņa izlīdzināšanai pie rampām, 
kuru kāpums sasniedz 15 %.

• Rampas pacēlājs darbojas atsevišķi 
no standarta pacēlāja, proti, kravas 
automašīnā bez problēmām var 
iekraut un no tās izkraut arī pirmo 
palešu rindu.

Ergonomiska dīseles galva
• Saprotams krāsu pielietojums, kā arī 

slēdži ar nodilumizturīgiem 
simboliem intuitīvai iekrāvēja 
vadībai.

• Vadītāja roku novietojumam 
optimāli pielāgots roktura slīpums.

• Palēninātās braukšanas režīma 
slēdzis dīseles galvas apakšpusē 
vieglai piekļuvei un braukšanai ar 
vertikāli novietotu dīseli.

• Balansiera slēdzis, kuru iespējams 
vienlīdz ērti lietot jebkurā dīseles 
pozīcijā.

• Dīseles galva nodrošina arī 
maksimālu aizsardzību pret atteici, 
pateicoties bezkontakta sensoriem, 
kas ir aizsargāti saskaņā ar 
aizsardzības klasi IP 65.

Papildaprīkojums
• Variants ekspluatācijai saldētavā.
• Kravas aizsargrežģis.



Modeļa pārskats
Jūsu lietojumprogrammām piemērots modelis:

Nosaukums Ietilpība / slodze Braukšanas ātrums Darba platums 
(palete 800x1200 
gareniska)

Celšanas ātrums bez 
kravas

EJE 220r 2.000 kg 6 km/h 2.027 mm 0.06 m/s

EJE 225r 2.500 kg 6 km/h 2.099 mm 0.06 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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