
Elektrinis vairalazde valdomas kėlimo 
vežimėlis
EJE 220r / 225r
Kėlimo aukštis: 122 mm / Keliamoji galia: 2000-2500 kg



Kompaktiškas galingas krautuvas
darbui ant rampos.
Saugus ir greitas sunkvežimių pakrovimas ir iškrovimas.

Tvirti ir galingi elektriniai vairalazde valdomi kėlimo vežimėliai EJE 2 yra su patentuotu kėlimo ant rampos mechanizmu, 
kuriuo sunkvežimiai ant rampos pakraunami ir iškraunamai dar efektyviau. Kėlimo ant rampos mechanizmas veikia 
nepriklausomai nuo įprastinio kėlimo mechanizmo ir padeda išlyginti lygio skirtumą rampose, kur nuolydis siekia iki 15 %. Dar 
greitesniam pakrovimui ir iškrovimui.Be to, moderniausia valdymo elektronika užtikrina lengvą ir saugų naudojimą. 
Vairalazdės galvoje įrengta daug pažangių technologijų pagrindu sukurtų funkcijų, kuri puikiai priderinta operatoriams. 
Pavyzdžiui, intuityvi spalvų schema ir jungiklių išdėstymas užtikrina nenuvargstantį darbą užtikrinant didžiausią saugumą.Taip 
pat ir ilgaamžiškumo atžvilgiu viską gerai apgalvojome. EJE modeliai su kėlimo ant rampos mechanizmu pasižymi ne tik ypač 
tvirta važiuokle ir sutvirtintomis šakėmis, bet ir bekontakčiais jutikliais vairalazdės galvoje. Tai garantuoja didžiausią apsaugą 
nuo prastovų.

 

Visi privalumai trumpai

• Lygio išlyginimas rampoms skirta krautuvo funkcija

• Maksimalų našumą užtikrinantis galingas trifazis variklis

• Ypač tvirta važiuoklė tenkina didžiausius reikalavimus

• Moderniausia valdymo elektronika garantuoja puikų naudojimą

•

5 metai be rūpesčių. Garantuota.

Dėl ypač greito įkrovimo ir nulinių techninės priežiūros 
sąnaudų ličio jonų akumuliatoriai tampa ilgalaikiu energijos 
šaltiniu. Suteikdami 5 metų garantiją Jūsų ličio jonų 
akumuliatoriui pažadame ilgalaikį našumą nepriklausomai nuo 
darbo valandų skaičiaus.



Jūsų „Jungheinrich“ žemai keliantis ve
didžiausiai kliento naudai.

Efektyvumas Saugumas Individualumas
Didžiausia galia, 
pasiekiama 
efektyviausiomis 
transporto priemonėmis.

Geriausios saugaus darbo 
sąlygos.

Transporto priemonė tokia 
pat individuali kaip ir Jūsų 
verslas.

Mūsų efektyvūs trifaziai varikliai 
pasižymi itin dideliu efektyvumo 
laipsniu ir didelių greitėjimu. Taip 
garantuojamas greitas važiavimo 
krypties keitimas, netgi gabenant 
sunkiausią krovinį.

Tvirta plieninė važiuoklė ir sustiprinta 
šakių konstrukcija užtikrina specialią 
keliamąją galią, kurios prireikia 
intensyviai dirbant. Atraminiai ratai su 
amortizatoriais garantuoja saugią 
padėtį posūkyje net ir esant dideliai 
apkrovai

Patentuotas kėlimo ant rampos 
mechanizmas puikiai priderinamas prie 
Jūsų individualios naudojimo srities. 
Įkalnės iki 15 % nesukelia jokių 
problemų, taip pat galima pritaikyti 
naudojimui šaldomame sandėlyje.

Efektyvi trifazė technika
• Didelis efektyvumas su puikiu 

energijos balansu.
• Galingas greitėjimas net su 

maksimaliu kroviniu.
• Greitai keičiama važiavimo kryptis 

be įprastinės reagavimo gaišaties.
• Nėra anglinių šepetėlių, todėl 

traukos varikliui nereikia 
priežiūros.

• 2 metų garantija važiavimo 
varikliui.

Profesionalus akumuliatorių 
valdymas
• Akumuliatoriaus talpa iki 375 Ah 

garantuoja ilgą veikimo trukmę.
• Trumpa versija: 2 PzS 180 Ah/250 

Ah.
• Ilga versija: 3 PzS 375 Ah.
• Integruotas įkroviklis (24 V / 30 A 

akumuliatoriams su skysčiais ir 
akumuliatoriams, kuriems nereikia 
techninės priežiūros) skirtas 
akumuliatoriams paprastai įkrauti 
iš kiekvieno tinklo kištukinio lizdo 
(pasirinktinai).

• Dėl galimybės išimti 
akumuliatorių per šoną galima 
eksploatuoti kelių pamainų 
režimu (pasirinktinai).

Galima įsigyti su ličio - jonų 
technologija
• Didelis prieinamumas dėl labai 

trumpo pakrovimo laiko.
• Nereikia keisti baterijos.
• Mažesnės sąnaudos dėl ilgos 

naudojimo trukmės ir dėl to, kad 
nereikia atlikti techninės 
priežiūros, palyginti su švino 
rūgštiniais akumuliatoriais.

• Nereikia įkrovimo patalpų ir 
vėdinimo, kadangi nesusidaro 
dujų.

Tvirta konstrukcija skirta net 
sudėtingiausioms naudojimo 
sąlygoms
• Priekinės važiuoklės skydai 

pagaminti iš 8 mm storio labai 
kokybiško plieno.

• Sustiprinta šakių konstrukcija 
užtikrina didesnę keliamąją galią.

• Traukos varikliui suteikiama dvejų 
metų garantija.

• Smarkus greitėjimas.

Optimali padėtis posūkiuose
• Atraminiai ratai su lingėmis ir 

amortizatoriais, sujungti judamąja 
svirtimi „ProTracLink“, paskirsto 
atraminę jėgą pagal važiavimo 
situaciją.

• Puikiai tinka naudoti prie 
pakrovimo rampų bei 
sunkvežimių pakrovimui ir 
iškrovimui.

• Tolygus apkrovos paskirstymas 
visiems ratams važiuojant tiesiai.

• Koncentruotai išoriniam 
atraminiam ratui važiuojant 
posūkiuose.

Sumažintos techninės priežiūros 
sąnaudos
• Trifazis traukos variklis be anglinių 

šepetėlių, kuriam nereikia 
priežiūros.

• Visi agregatai lengvai pasiekiami 
per vientisą priekinį gaubtą, 
pritvirtintą tik 2 varžtais.

• Puikią apsaugą, pvz., nuo dulkių ir 
drėgmės, garantuoja sandarus 
valdiklis ir kištukai pagal IP 54.

• Patentuota „ProTracLink“ sistema: 
Dėl automatiškai išlyginamo lygio 
atraminiai ratai mažiau dėvisi 
įstrižai užvažiuojant ant rampos.

Lygio išlyginimas rampoms skirta 
krautuvo funkcija
• Papildomas patentuotas kėlimo ant 

rampos mechanizmas, veikiantis 
atskirai nuo standartinės kėlimo 
funkcijos, išlygina lygio skirtumą 
rampose, kur nuolydis siekia iki 15 
%.

• Kėlimo ant rampos mechanizmas 
veikia atskirai nuo standartinės 
kėlimo funkcijos, t. y. netgi pirmą 
padėklų eilę sunkvežimyje galima 
lengvai sukrauti ir iškrauti.

Ergonomiška vairalazdės galva
• Aiški spalvų sistema ir mygtukai su 

nenusitrinančiais simboliais skirti 
intuityviai valdyti.

• Rankenos forma optimaliai 
pritaikyta operatoriui laikyti.

• Apatinėje vairalazdės pusėje esantis 
lėtosios eigos mygtukas gerai 
pasiekiamas ir skirtas važiuoti, kai 
vairalazdė stovi vertikaliai.

• Mygtukai užtikrina patogų valdymą, 
vairalazdę nustačius į bet kurią 
padėtį.

• Vairalazdė suteikia didžiausią 
apsaugą nuo gedimo bekontakčiais 
jutikliais, apsaugotais pagal IP 65 
apsaugos klasę.

Papildoma įranga
• Šaldomųjų sandėlių konstrukcija.
• Apsauginės krovinio grotelės.



Modelis apžvalga
Tinkamas jūsų programų modelis:

Pavadinimas Talpa / apkrovos Važiavimo greitis Darbinis plotis 
(800x1200 išilginis 
padėklas)

Kėlimo greitis be 
krovinio

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

 

 

Vokietijos produkcijos gamyklos 
Norderstedte, Moosburge ir Landsberge 

yra sertifikuotos.
 

„Jungheinrich“ krautuvai atitinka Europos 
saugos reikalavimus.  

Jungheinrich Lift Truck UAB

Liepkalnio g. 85A

LT-02120 Vilnius

Lietuva

Telefonas +370 5 2322242

Faksas +370 5 2647600

info@jungheinrich.lt  
www.jungheinrich.lt
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