
Elektrické ojnicové zdvíhacie vozíky
EJE 220r / 225r
Výška zdvihu: 122 mm / Nosnosť: 2000-2500 kg



Kompaktný silák
na rampe.
Bezpečné a rýchle nakladanie a vykladanie nákladných vozidiel.

Robustné a výkonné ojnicové zdvíhacie vozíky EJE 2 disponujú patentovaným rampovým zdvihom, ktorý ešte viac 
zefektívňuje nakládku a vykládku nákladných vozidiel. Pritom pracuje rampový zdvih nezávisle od normálneho zdvihu a 
umožňuje vyrovnanie úrovne na rampách so stúpaniami až do 15 percent. Na ešte rýchlejšiu vykládku a nakládku.Navyše 
zabezpečuje najmodernejšia riadiaca elektronika jednoduchú a bezpečnú manipuláciu. V prednej časti oja sa ukrýva 
množstvo inovatívnej techniky, pričom je perfektne prispôsobené obsluhe. Tak umožňuje napr. intuitívna farebná schéma či 
usporiadanie prepínačov neúnavnú prácu pri zachovaní maximálnej bezpečnosti.Detailnú pozornosť sme zamerali aj na dlhú 
životnosť. Modely EJE s rampovým zdvihom disponujú nielen mimoriadne stabilným podvozkom a zosilnenými vidlicami, ale 
navyše aj bezdotykovými snímačmi v prednej časti oja. To zaručuje maximálne zabezpečenie proti výpadkom.

 

Prehľad všetkých výhod

• Vyrovnanie úrovne pomocou zdvihu rampy

• Výkonná trojfázová technika na maximálny výkon

• Mimoriadne robustný podvozok na veľké namáhanie

• Najmodernejšia riadiaca elektronika na perfektnú manipuláciu

• Vynikajúca energetická hospodárnosť za malé prevádzkové náklady

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 nízkozdvižný 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.

Naše efektívne trojfázové motory 
zabezpečujú mimoriadne vysoký 
stupeň účinnosti a navyše ponúkajú 
výrazné zrýchlenie. Tým je zaručená 
rýchla zmena smeru jazdy, a to aj pri 
ťažkom bremene.

Robustný oceľový podvozok a 
zosilnená konštrukcia vidlíc 
zabezpečujú mimoriadne vysokú 
nosnosť pri intenzívnych prácach – 
tlmené oporné kolesá zaručujú 
bezpečnú polohu v zákrutách aj pri 
ťažkom zaťažení

Patentový rampový zdvih sa perfektne 
prispôsobí vášmu individuálnemu typu 
použitia. Žiadnym problémom nebudú 
ani stúpania až do 15 % – voliteľne 
prispôsobené na použitie v chladiarni.

Efektívna trojfázová technika
• Vysoká účinnosť s vynikajúcou 

energetickou hospodárnosťou.
• Rýchle zrýchlenie aj s 

maximálnym zaťažením.
• Rýchla zmena smeru jazdy bez 

inak bežne potrebnej „sekundy na 
rozmýšľanie“.

• Žiadne uhlíkové kefy – motor 
pojazdu je bezúdržbový.

• 2-ročná záruka na hnací motor.

Profesionálny manažment batérie
• Kapacita batérií až 375 Ah 

umožňuje dlhú dobu použitia.
• Krátka verzia: 2 PzS 180 Ah/250 

Ah.
• Dlhá verzia: 3 PzS 375 Ah.
• Integrovaná nabíjačka (24 V/30 A 

pre mokré batérie a bezúdržbové 
batérie) na jednoduché nabíjanie 
batérie v každej sieťovej zásuvke 
(voliteľne).

• Možnosť vyberania batérie zboku 
pre použitie do viaczmenných 
prevádzok (voliteľne).

Dostupný s lítiovo-iónovou 
technológiou
• 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.

Robustná konštrukcia aj pre 
nasadenia v najťažších podmienkach
• Výstuha predného rámu z 

kvalitnej 8 mm ocele.
• Spevnená konštrukcia vidlíc pre 

vysokú nosnosť.
• Dvojročná záruka na motor 

pojazdu.
• Veľké zrýchlenie.

Optimálna poloha pri prejazde 
zákrutami
• Odpružené a tlmené oporné 

kolesá – spojené pomocou 
krídlovej spojky ProTracLink – 
distribuujú nosnú silu v závislosti 
od jazdnej situácie.

• Perfektné na použitie na 
nakladacích rampách, ako aj 
nakladanie a vykladanie 
nákladných vozidiel.

• Rovnomerné rozloženie nákladu 
na všetky kolesá pri jazde v 
priamom smere.

• Sústredené na vonkajšie oporné 
koleso pri prejazde zákrutami.

Nižšie nároky na údržbu
• Bezúdržbový trojfázový hnací 

motor bez uhlíkových kief.
• Jednoduchý prístup k všetkým 

agregátom vďaka jednodielnemu 
prednému krytu s len 2 skrutkami.

• Bezpečná ochrana, napríklad 
pred prachom a vlhkosťou vďaka 
zapuzdrenému vyhotoveniu 
riadiacej elektroniky podľa IP 54.

• Patentovaný systém ProTracLink: 
Menšie opotrebovanie oporných 
kolies pri šikmom nájazde na 
rampu vďaka automatickému 
vyrovnávaniu úrovne.

Vyrovnanie úrovne pomocou zdvihu 
rampy
• Patentovaný rampový zdvih 

dodatočne k normálnemu zdvihu 
na vyrovnanie úrovne na rampách 
so stúpaniami do 15 %.

• Rampový zdvih pracuje oddelene 
od normálneho zdvihu, tzn. že bez 
problémov možno nakladať a 
vykladať aj prvý rad paliet v 
nákladnom vozidle.

Ergonomická predná časť oja
• Prehľadný farebný systém, ako aj 

tlačidlá s oderuvzdornými 
symbolmi na intuitívne ovládanie.

• Sklon rukoväte je optimálne 
prispôsobený na polohu rúk 
obsluhy.

• Tlačidlo pomalej jazdy na dolnej 
strane hlavy oja pre dobrú 
dostupnosť a jazdu so vztýčeným 
ojom.

• Kolískové prepínače pre rovnako 
dobré ovládanie v každej polohe 
oja.

• Hlava oja navyše ponúka 
maximálnu bezpečnosť proti 
výpadku vďaka bezdotykovým 
snímačom chráneným podľa triedy 
ochrany IP 65.

Doplnkové výbavy
• Chladiarenské vyhotovenie.
• Ochranná mriežka pre bremeno.



Prehľad modelov
Model, zodpovedajúci Vašim požiadavkám:

Názov Nosnosť/záťaž Rýchlosť jazdy Šírka pracovnej uličky 
(paleta 800 x 1200 
pozdĺžne)

Rýchlosť zdvihu bez 
bremena

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

 

 

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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