
Transpalet electric cu manşă de 
comandă
EJD 220
înălţime de ridicare: 1660-2560 mm / Capacitatea de încărcare: 2000 kg



Utilaj robust
pentru deplasarea sarcinilor grele.
Randament dublu la utilizare cu nivel dublu.

Utilajul EJD 220, flexibil şi robust, combină într-un singur vehicul caracteristicile de performanţă ale transpaleţilor cu operare 
la mică şi la mare înălţime. Astfel, acest utilaj universal poate fi utilizat atât la încărcarea și descărcarea camioanelor, cât şi la 
plasarea şi extragerea mărfurilor. Un avantaj deosebit la transportul mărfurilor îl reprezintă posibilitatea utilizării cu nivel 
dublu. În acest mod pot fi transportaţi doi paleţi simultan, ceea ce duce la o creştere semnificativă a eficienţei în transferul 
mărfurilor. Construcţia deosebit de robustă a stivuitorului permite manevrarea fără probleme a sarcinilor grele. Siguranţa 
deplasării este asigurată de sistemul nostru patentat ProTracLink, care asigură distribuţia uniformă a sarcinii. Pe de altă parte, 
braţele de sprijin cu sistem de ridicare permit trecerea în siguranţă peste denivelările solului.În plus, utilajele EJD 220 sunt 
dotate cu un motor trifazic de mare performanţă. Acesta este operat cu ajutorul bateriilor cu durată mare de viaţă, care pot 
fi schimbate prinlateral. Astfel, nimic nu poate împiedica utilizarea în mai multe schimburi de lucru.

 

Toate avantajele dintr-o privire

• Mecanism integrat de ridicare a braţelor de sprijin pentru utilizare cu nivel 
dublu

• Motor de deplasare în curent trifazic de 1,6 kW, de mare putere, fără întreţinere

• Balansor de cuplare ProTracLink pentru stabilitate ridicată

•

5 ani fără griji. Garantat.

Timpii de încărcare extrem de reduşi şi lipsa completă a 
cheltuielilor de întreţinere fac ca bateriile Li-Ion să fie de 
departe cea mai durabilă sursă de energie. Garanția de 5 ani la 
bateriile litiu-ion include promisiunea noastră pentru 
performanța pe termen lung, indiferent de numărul de ore de 
funcționare.



Transpaletul Jungheinrich cu operare la mare în
cu avantaje maxime pentru client.

Eficienţă Siguranță Individualitate
Performanţe maxime cu 
cele mai eficiente utilaje.

Cele mai bune condiţii 
pentru lucrul în siguranţă.

Un utilaj la fel de unic ca şi 
afacerea dvs.

Bateriile cu o durată lungă de viaţă, 
disponibile opţional şi în varianta 
Litiu-lon, şi motorul trifazic, fără 
necesar de întreţinere, cu eficienţa sa 
ridicată, asigură perioade de utilizare 
deosebit de lungi.

Prin intermediul afişajului de 2 inch 
aveţi tot timpul sub control toate 
funcţiile importante ale stivuitorului. 
Vi se oferă astfel o vedere de 
ansamblu sigură, care minimizează 
riscul de apariţie a erorilor.

Aceste vehicule se potrivesc perfect 
celor mai diverse cerinţe ridicate de 
operatori şi scenariile de utilizare: de la 
vizibilitate excepţională până la un 
motor de ridicare deosebit de silenţios.

Perioade lungi de utilizare datorită 
bateriei Plumb/acid
• Baterii cu capacitate de până la 

375 Ah pentru perioade lungi de 
utilizare.

• Posibilitate de extragere pe lateral 
a bateriei pentru schimbarea 
rapidă a bateriei la lucrul în mai 
multe schimburi.

• Încărcător încorporat (24 V/30 A 
pentru baterii Plumb/acid şi cele 
fără necesar de întreţinere) pentru 
încărcare simplă la orice priză 
(opțional).

Tehnologia Litiu-Ion, atent studiată
• Disponibilitate ridicată, datorită 

intervalului de încărcare extrem 
de scurt.

• Nu este necesară schimbarea 
bateriei.

• Reducerea costurilor faţă de 
bateriile Plumb/acid, datorită 
duratei de viaţă mai lungi şi 
faptului că nu necesită întreţinere.

• Lipsa necesităţii spaţiilor pentru 
încărcare şi a ventilaţiei, dat fiind 
că nu se generează gaze.

Tehnică de acţionare şi sistem de 
comandă inteligente
• Motoare cu tehnologie trifazică 

pentru performanţe crescute, 
dublate de reducerea cheltuielilor 
operaţionale, datorită coordonării 
perfecte cu sistemul de comandă 
dezvoltat de Jungheinrich.

• Eficienţă ridicată cu un excelent 
management al energiei.

• Accelerare puternică şi schimbare 
rapidă a sensului de deplasare.

• speedCONTROL: Protecţie 
împotriva alunecării la urcare.

• Motor de deplasare fără 
necesitatea de întreţinere şi fără 
perii de cărbune.

Comportament de deplasare stabil
• Balansor de cuplare patentat 

ProTracLink pentru distribuţie 
uniformă a forţei de sprijin pe 
toate roţile la deplasare înainte, 
concentrat pe roata de sprijin 
exterioară la deplasarea în curbe, 
cu roţi de sprijin cu amortizare şi 
reazem elastic.

• Uzură mai redusă a roţilor de 
sprijin şi evitarea deteriorărilor la 
urcarea înclinată pe rampă, prin 
egalizarea nivelului.

Stivuire şi încărcare în siguranţă
• Control intuitiv al tuturor 

funcţiilor de ridicare şi coborâre 
prin intermediul capului 
multifuncţional al manşei de 
comandă.

• Ridicare exactă şi lină a sarcinii cu 
motorul hidraulic cu turaţie 
reglată.

• Aşezarea lină a sarcinii prin 
intermediul sistemului hidraulic 
proporţional.

• Distanţă suficientă a operatorului 
faţă de utilaj, datorită lungimii 
manşei de comandă.

• Deplasare în cele mai înguste 
spaţii cu manşa de comandă în 
poziţie verticală, cu ajutorul 
butonului pentru deplasare lentă.

Informat în permanență
• Multiplele instrumente de control 

şi posibilităţi de reglaj asigură 
controlul dintr-o privire.

• Activarea utilajului prin 
EasyAccess, cu ajutorul unei taste 
funcţionale, cod pin sau card de 
transponder, opțional.

• Display-ul de 2 inch oferă 
informaţii privind nivelul de 
încărcare al bateriei, numărul 
orelor de funcţionare, viteza de 
deplasare, precum şi codurile de 
eroare.

• Posibilitate de selecţie între 3 
programe de deplasare cu 
ajutorul unei taste funcţionale 
(opţional).

Lucru confortabil
• Construcţia deosebit de robustă 

permite utilizarea cu doi paleţi 
pentru creşterea productivităţii.

• Cadru de ridicare stabil, sarcină 
maximă la ridicarea braţelor de 
sprijin 2.000 kg; la ridicarea 
catargului 1.000 kg.

• Excelentă vizibilitate asupra 
vârfurilor furcii datorită formei 
speciale a capacului bateriei.

• Opritor pe braţul de sprijin pentru 
poziţionarea exactă a 2 paleţi 
preluaţi unul deasupra celuilalt.

• Motor de ridicare puternic, 
deosebit de silențios, care pune cu 
uşurinţă în mişcare chiar şi sarcini 
foarte grele.

• Compartiment de stocare extins, 
detaşabil, precum şi clemă de hârtii, 
pentru aşezarea ustensilelor 
necesare.

Dotări suplimentare
• Variantă pentru depozite frigorifice.
• Grilaj de protecţie a sarcinii.



Modelul Prezentare generală
Modelul potrivit pentru aplicațiile dvs.:

Nume Capacitate / 
încărcare

Înălțime de 
ridicare (max.)

Viteza de 
conducere

Lățime de lucru 
(palet 800x1200 
longitudinal)

Viteza de 
ridicare fără 
sarcină

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

 

 

 

 

Jungheinrich România S.R.L.

Şoseaua Bucureşti-Ploieşti, Km. 57, Nr. 876

107059 Tătărani, Com. Bărcăneşti, Jud. Prahova

România

office@jungheinrich.ro  
www.jungheinrich.ro


	Transpalet electric cu manşă de comandă
	EJD 220
	înălţime de ridicare: 1660-2560 mm / Capacitatea de încărcare: 2000 kg


	Utilaj robust
	pentru deplasarea sarcinilor grele.
	Randament dublu la utilizare cu nivel dublu.
	Toate avantajele dintr-o privire
	5 ani fără griji. Garantat.



	Transpaletul Jungheinrich cu operare la mare înălțime
	cu avantaje maxime pentru client.

	Modelul Prezentare generală
	Modelul potrivit pentru aplicațiile dvs.:


