
Elektrické ojnicové zdvíhacie vozíky
EJD 220
Výška zdvihu: 1660-2560 mm / Nosnosť: 2000 kg



Robustný multitalent
pri preprave ťažkých bremien.
Dvojnásobný výkon v dvojúrovňovej prevádzke.

Flexibilný a robustný vozík EJD 220 v jednom kombinuje výkonové vlastnosti nízkozdvižných aj vysokozdvižných vozíkov. 
Vďaka tomu možno tento univerzálny vozík používať pri nakládke aj vykládke nákladných vozidiel, ako aj naskladňovaní a 
vyskladňovaní tovarov. Špeciálnou výhodou pri preprave tovarov je možnosť dvojúrovňovej prevádzky. Pri nej možno naraz 
prepravovať dve palety súčasne, čo výrazne zvyšuje efektivitu prekládky tovaru. Mimoriadne odolná konštrukcia vozíka 
umožňuje ľahkú manipuláciu s ťažkými bremenami. Potrebnú bezpečnosť vodiča zabezpečuje náš patentovaný systém 
ProTracLink, ktorý zabezpečuje rovnomerné rozloženie zaťaženia. Zdvíhacie ramená kolesa zase zabezpečujú bezpečný 
prejazd povrchovými nerovnosťami na podlahe.Okrem toho sú vozíky EJD 220 vybavené výkonným trojfázovým motorom. 
Tento je prevádzkovaný pomocou batérií s dlhou životnosťou a možnosťou výmeny batérie zboku. Tak už nič nebude brániť 
ani viaczmennej prevádzke.

 

Prehľad všetkých výhod

• Integrovaný zdvih ramien kolesa na dvojúrovňové použitie

• Výkonný bezúdržbový 1,6 kW trojfázový hnací motor

• Krídlová spojka ProTracLink pre vysokú stabilitu

• Presné umiestnenie bremena a pomalá jazda

•

5 bezstarostných rokov. Zaručene.

Vďaka extrémne rýchlym dobám nabíjania a žiadnej údržbovej 
námahe sú lítiovo-iónové batérie energetickými zásobníkmi s 
ďaleko najvyššou výdržou. Vďaka našej 5-ročnej záruke na 
lítiovo-iónové batérie vám poskytujeme prísľub dlhodobého 
výkonu, ktorý nebude závisieť od počtu prevádzkových hodín.



Váš vysokozdvižný vozík Jungheinrich
na maximálne využitie zákazníkom.

Efektívnosť Bezpečnosť Individualita
Maximálny výkon 
pomocou najefektívnejších 
vozíkov.

Najlepšie podmienky na 
bezpečnú prácu.

Vozík, ktorý je individuálny 
ako vaše podnikanie.

Batérie s dlhou životnosťou, voliteľne 
dostupné v lítiovo-iónovom variante, 
a bezúdržbový trojfázový motor s 
veľmi vysokým stupňom účinnosti 
zaručujú mimoriadne dlhé doby 
používania.

Vďaka 2-palcovému displeju máte 
vždy prehľad o všetkých dôležitých 
funkciách týchto vysokozdvižných 
vozíkov. To zaručuje bezpečný 
prehľad a minimalizuje riziko chýb.

Tieto vozíky sa perfektne prispôsobia 
rôznym požiadavkám daného účelu 
použitia aj samotnej obsluhe: od 
vynikajúceho výhľadu z vozíka až po 
mimoriadne tichý motor zdvihového 
mechanizmu.

Dlhé doby použitia vďaka olovenej 
batérii
• Kapacita batérií až 375 Ah na dlhé 

doby použitia.
• Možnosť bočného vybratia 

batérie na rýchlu výmenu batérie 
pri prevádzke na viaceré zmeny.

• Integrovaná nabíjačka (24 V/30 A 
pre mokré batérie a bezúdržbové 
batérie) na jednoduché nabíjanie 
v každej sieťovej zásuvke 
(voliteľne).

Lítiovo-iónová technológia
• Vysoká disponibilita vďaka 

extrémne krátkym časom 
nabíjania.

• Nie je potrebná výmena batérie.
• Úspora nákladov vďaka dlhšej 

životnosti a bezúdržbovosti v 
porovnaní s olovenými batériami.

• Nie sú potrebné priestory na 
nabíjanie a vetranie, pretože 
nedochádza k tvorbe plynu.

Inteligentná technika pohonu a 
riadenia
• Motory v trojfázovej technike pre 

vyššiu výkonnosť pri súčasnom 
znížení prevádzkových nákladov 
vďaka perfektnému súladu s nami 
vyvinutým riadením.

• Vysoká účinnosť s vynikajúcou 
energetickou hospodárnosťou.

• Výkonné zrýchlenie a rýchla 
zmena smeru jazdy.

• speedCONTROL: Zabraňuje 
pohybu dozadu v stúpaniach.

• Bezúdržbový motor pojazdu bez 
uhlíkových kief.

Stabilné jazdné vlastnosti
• Patentovaná krídlová spojka 

ProTracLink na rovnomernú 
distribúciu nosnej sily na všetky 
kolesá pri jazde v priamom smere, 
resp. na jej sústredenie na 
vonkajšie oporné koleso pri jazde 
v zákrute vďaka odpruženým a 
tlmeným oporným kolesám.

• Menšie opotrebovanie oporných 
kolies a zabránenie vzniku škôd 
pri šikmom nájazde na rampu 
vďaka vyrovnávaniu úrovne.

Bezpečné uskladňovanie a 
vyskladňovanie
• Intuitívne riadenie všetkých 

funkcií zdvíhania a spúšťania 
pomocou multifunkčnej prednej 
časti ojnice.

• Presné a jemné zdvíhanie 
bremena vďaka hydraulickému 
motoru s reguláciou otáčok.

• Jemné ukladanie nákladu vďaka 
proporcionálnej hydraulike.

• Dostatočná vzdialenosť obsluhy 
od vozíka a vďaka dlhému 
bezpečnostnému oju.

• Jazda vo veľmi úzkych 
priestoroch so vztýčeným ojom 
so stlačeným tlačidlom pomalej 
jazdy.

Informácie vždy poruke
• Rozsiahle kontrolné prístroje a 

široké možnosti nastavenia na 
kontrolu jedným pohľadom.

• Aktivácia vozíka cez EasyAccess 
prostredníctvom softkey, kódu 
PIN alebo voliteľnej karty 
transpondéra.

• 2-palcový displej informuje o 
stave nabitia batérie, počte 
prevádzkových hodín, jazdnej 
rýchlosti, ako aj chybových 
kódoch.

• Výber z 3 jazdných programov 
cez tlačidlo softkey (voliteľne).

Pohodlná práca
• Mimoriadne robustná konštrukcia 

na náročné používanie v 
dvojpaletovej prevádzke.

• Stabilné zdvíhacie zariadenie, 
maximálne bremeno v zdvihu 
ramena 2 000 kg, v zdvihu stĺpika 
1 000 kg.

• Vynikajúci výhľad na špičky vidlíc 
vďaka špeciálne tvarovanému krytu 
batérie.

• Doraz na ramene kolesa na presné 
polohovanie 2 uchopených paliet 
na jednej nad druhou.

• Výkonný, veľmi tichý motor 
zdvihového mechanizmu, ktorý s 
ľahkosťou prepraví aj veľmi ťažké 
bremená.

• Veľký odoberateľný odkladací 
priestor, ako aj svorka na 
dokumenty pre uloženie 
potrebných pomôcok.

Doplnkové výbavy
• Chladiarenská verzia.
• Ochranná mriežka pre bremeno.



Prehľad modelov
Model, zodpovedajúci Vašim požiadavkám:

Názov Nosnosť/záťaž Výška zdvihu 
(max.)

Rýchlosť jazdy Šírka pracovnej 
uličky (paleta 
800 x 1200 
pozdĺžne)

Rýchlosť zdvihu 
bez bremena

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

 

 

Naše výrobné závody v Norderstedte a 
Moosburgu sú certifikované.  

Manipulačná technika Jungheinrich 
zodpovedá európskym bezpečnostným 

požiadavkám.  

Jungheinrich spol. s r. o.

Diaľničná cesta 17

SK-903 01 Senec

Tel. +420 2 49205811

Fax +420 2 49205812

info@jungheinrich.sk  
www.jungheinrich.sk
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