
Električni ročni paletni viličar
EJD 220
Dvižna višina: 1660-2560 mm / Nosilnost: 2000 kg



Robusten vsestranski pomočnik
za manipulacijo težkega tovora.
Dvojna zmogljivost v dveh nivojih.

Prilagodljiv in robusten EJD 220 povezuje značilnosti paletnega vozička s paletnim viličarjem. Uporabljate ga lahko za 
manipulacijo tovornega vozila ali uskladiščenje in izskladiščenje blaga. Posebna prednost je prevažanje v dveh nivojih. 
Prevažate lahko dve paleti hkrati in močno povečate pretok blaga. Zelo robustna konstrukcija viličarja omogoča preprosto 
manipulacijo težkega tovora. Za varnost med vožnjo skrbi patentirani sistem ProTracLink, ki enakomerno porazdeli 
obremenitev. Dvižni oporni kraki pa zagotavljajo vožnjo čez neravnine na tleh.Poleg tega je EJD 220 opremljen z zmogljivim 
trifaznim asinhronskim motorjem. Poganjajo ga baterije, ki se menjajo s strani. EJD 220 ima vse, kar potrebujete za 
večizmensko uporabo.

 

Pregled vseh prednosti

• Vgrajen dvig opornih krakov za prevažanje dveh palet hkrati.

• Zmogljiv 1,6-kW trifazni asinhronski motor, ki ne potrebuje vzdrževanja.

• Nihajne vilice ProTracLink zagotavljajo stabilnost.

• Točno pozicioniranje tovora in hitrost polžje vožnje.

• Večfunkcijska glava ročice za intuitivno upravljanje.

5 let brezskrbnosti. Zagotovljeno.

Zelo hitro polnjenje in nič vzdrževanja sta lastnosti, zaradi 
katerih so litij-ionske baterije zdaleč najvzdržljivejši hranilniki 
energije. S 5-letno garancijo za litij-ionsko baterijo vam 
dajemo dolgoročno zagotovilo o zmogljivosti, ne glede na 
število delovnih ur.



Paletni viličar znamke Jungheinrich,
ki se vedno obnese.

Učinkovitost. Varnost. Individualnost.
Največja zmogljivost z 
najučinkovitejšimi 
regalnimi vozili.

Najboljše razmere za varno 
delo.

Vozilo, ki se prilagodi 
vašemu poslovanju.

Vzdržljive baterije, opcijsko v litij- 
ionski izvedbi, in trifazni asinhronski 
motor, ki ne potrebuje vzdrževanja in 
je zelo učinkovit, omogočajo zelo 
dolgo uporabo.

Na 2-palčnem zaslonu imate pregled 
nad vsemi pomembnimi funkcijami. 
Varen pregled pomeni tudi manj 
napak.

Vozila se popolnoma prilagodijo 
raznim namenom uporabe in vozniku: 
od odličnega pogleda do zelo tihega 
dvižnega motorja.

Dolgotrajno delovanje s svinčevo 
baterijo.
• Baterije s kapaciteto do 375 Ah za 

dolgo obratovanje.
• Možnost zamenjave baterije s 

strani za hitro zamenjavo med 
večizmenskim delom.

• Vgrajen polnilnik (24 V/30 A) za 
vse vrste baterij za preprosto 
polnjenje na navadni omrežni 
vtičnici (opcija).

Litij-ionska tehnologija.
• Velika razpoložljivost uporabe 

zaradi zelo kratkega časa 
polnjenja.

• Menjava baterije ni potrebna.
• Manjši stroški zaradi daljše dobe 

delovanja brez nepotrebnega 
vzdrževanja v primerjavi s 
svinčevimi baterijami.

• Polnilni prostori in prezračevanje 
niso potrebni, saj ne prihaja do 
uplinjanja.

Pametna pogonska tehnologija in 
krmilni sistem.
• Trifazni asinhronski motorji 

zagotavljajo več moči in manjše 
obratovalne stroške, saj so 
popolnoma usklajeni s krmilnim 
sistemom Jungheinrich.

• Visoki izkoristki in odlično 
upravljanje energije.

• Dober pospešek in hitro 
spreminjanje smeri.

• speedCONTROL: Zaščita pred 
zdrsom na klancu.

• Vozni motor brez oglenih krtačk 
in brez potrebe po vzdrževanju.

Stabilna vožnja.
• Patentirane nihajne vilice 

ProTracLink enakomerno 
porazdelijo silo na vsa kolesa med 
vožnjo naravnost naprej oziroma 
samo na zunanje oporno kolo 
med zavijanjem (oporna kolesa so 
vzmetena in dušena).

• Z izravnavo nivoja se zmanjša 
obraba opornih koles in prepreči 
škoda ob poševnem navozu na 
klančino.

Varno zlaganje in razlaganje.
• Upravljavec intuitivno krmili vse 

dvižne in spustne funkcije z 
večfunkcijsko glavo ročice.

• Natančno in nežno dviganje 
tovora z reguliranim hidravličnim 
motorjem.

• Nežno spuščanje tovora s 
proporcionalno hidravliko.

• Dolga ročica zagotavlja zadostno 
varnostno razdaljo med 
upravljavcem in vozilom.

• Vožnja v ozkem prostoru z 
dvignjeno ročico in tipko za 
polžjo vožnjo.

Vedno dobro obveščeni.
• Številni nadzorni instrumenti in 

razne možnosti nastavitve 
omogočajo dober pregled.

• Vklop vozila s sistemom 
EasyAccess prek programske 
tipke, kode PIN ali opcijske 
transpondrske kartice.

• Na 2-palčnem zaslonu so 
prikazani podatki o napolnjenosti 
baterije, delovnih urah, hitrosti 
vožnje in kodah napak.

• Izbira treh voznih programov s 
programsko tipko (opcija).

Udobno upravljanje.
• Zelo robustna konstrukcija za 

sočasno prevažanje dveh palet.
• Stabilen teleskop, nosilnost ob 

dvigu opornih krakov je 2.000 kg, 
ob dvigu teleskopa pa 1.000 kg.

• Odličen pregled nad konicami vilic 
zaradi posebne oblike pokrova 
baterije.

• Omejevalnik na opornem kraku za 
natančno pozicioniranje dveh palet 
na vilicah, naloženih eno nad 
drugo.

• Zmogljiv in posebej tih dvižni 
motor, s katerim lahko preprosto 
premaknete tudi zelo težek tovor.

• Velika snemljiva odlagalna površina 
in vpenjalo za shranjevanje 
potrebnih pripomočkov in 
dokumentov.

Dodatna oprema.
• Hladilniška izvedba.
• Zaščitna rešetka.



Pregled modelov
Pravi model za vaš namen uporabe:

Ime Nosilnost/ 
obremenitev

Največja dvižna 
višina

Hitrost vožnje Delovna širina 
(paleta 800x1200 
vzdolžna)

Dvižna hitrost 
brez 
obremenitve

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

 

 

Certificirani so nemški proizvodni obrati 
v krajih Norderstedt, Moosburg in 

Landsberg.
 

Viličarji in vozički podjetja Jungheinrich 
ustrezajo evropskim varnostnim 

predpisom.  

Jungheinrich, d.o.o.

Korenova cesta 11, 1241 Kamnik

Telefon:

Centrala 01 561 04 80

Prodaja 01 561 04 85

Najem 01 561 04 90

Servis 01 561 04 95

Faks 01 562 17 79

info@jungheinrich.si  
www.jungheinrich.si
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