
Porta-paletes elétrico
EJD 220
Elevação: 1660-2560 mm / Capacidade de carga: 2000 kg



O multifunções robusto
na movimentação de cargas 
pesadas.
Desempenho duplo na operação em dois andares.

O flexível e robusto EJD 220 combina as características de desempenho de empilhadores e stackers num único 
equipamento. Assim, este equipamento universal é utilizado tanto no carregamento como na descarga de camiões, bem 
como no armazenamento e recolha de mercadorias. Uma vantagem particular no transporte de mercadorias é a possível 
operação em dois andares. Podem ser transportadas, simultaneamente, duas paletes o que leva a um aumento significativo 
na eficiência do despacho de mercadorias. A construção robusta do empilhador permite um fácil manuseamento de cargas 
pesadas. O conforto da condução é assegurado pelo nosso sistema patenteado ProTracLink, que assegura uma distribuição 
de carga uniforme. Os braços de apoio que podem ser levantados garantem, por sua vez, uma condução segura sobre 
irregularidades no piso.Além disso, o EJD 220 está equipado com um potente motor de corrente trifásica. Este é operado 
por baterias de longa duração com possibilidade de troca lateral. Assim nada impede a operação de vários turnos.

 

Todas as vantagens em resumo

• Elevação integrada dos braços de apoio para utilização em dois andares

• Motor de corrente trifásica de 1,6 kW potente e isento de manutenção

• Balanceiro de acoplamento ProTracLink para elevada estabilidade

5 anos sem preocupações. Garantido.

Tempos de carga extremamente rápidos e zero custos de 
manutenção tornam as baterias de iões de lítio a fonte de 
energia mais duradoura. Com a nossa garantia de 5 anos para 
a sua bateria de iões de lítio, apresentamos-lhe uma proposta 
de valor a longo prazo, independentemente do número de 
horas de funcionamento.



O seu stacker Jungheinrich
para máximos benefícios para o cliente.

Eficiência Segurança Personalização
Máximo desempenho com 
os equipamentos mais 
eficientes.

Melhores condições para 
um trabalho seguro.

Um equipamento tão 
individual quanto o seu 
negócio.

Baterias de longa duração, 
opcionalmente disponíveis como 
versão de iões de lítio, e o motor de 
corrente trifásica livre de 
manutenção com alta eficiência 
garantem tempos operativos 
particularmente longos.

Com o display de 2 polegadas, tem 
todas as funções importantes destes 
empilhadores sempre à vista. Isso 
garante uma visão geral segura e 
minimiza o risco de erros.

Estes equipamentos adaptam-se 
perfeitamente aos diferentes requisitos 
do cenário de aplicação e do 
operador: desde a excelente 
visibilidade até ao particularmente 
silencioso motor de elevação.

Utilização prolongada com bateria 
de chumbo-ácido
• Capacidades de bateria até 375 

Ah garantem períodos operativos 
prolongados.

• Possibilidade de extração lateral 
para uma troca rápida da bateria 
em caso de utilização em vários 
turnos.

• Carregador integrado (24 V/30 A 
para baterias húmidas e baterias 
sem manutenção) para 
carregamento fácil em qualquer 
tomada de corrente (opcional).

Tecnologia superior de iões de lítio
• Elevada disponibilidade com 

tempos de carga extremamente 
reduzidos:

• Não é necessária a substituição 
da bateria.

• Redução de custos devido a uma 
vida útil mais longa e à ausência 
de manutenção, em comparação 
com as baterias de chumbo- 
ácido.

• Não são necessários espaços 
para recarga nem ventilação 
porque não há emissão de gases.

Tecnologia inteligente de 
acionamento e comando
• Motores com tecnologia de 

corrente trifásica para mais 
potência, enquanto reduzem, 
simultaneamente, os custos 
operativos através da adaptação 
perfeita ao comando 
desenvolvido pela nossa 
empresa.

• Alto grau de rendimento com 
uma excelente gestão energética.

• Forte aceleração e mudanças 
rápidas do sentido de marcha.

• speedCONTROL: segurança 
antirretrocesso em rampas.

• Motor de tração sem escovas de 
carvão e livre de manutenção.

Comportamento de marcha estável
• Balanceiro de acoplamento 

patenteado ProTracLink para 
distribuição uniforme da força de 
suporte em todas as rodas na 
marcha em linha reta ou 
concentrado na roda de apoio 
externa na deslocação em curvas 
através de rodas de apoio 
suspensas e amortecidas.

• Menor desgaste das rodas de 
apoio e prevenção de danos caso 
o equipamento não se encontre 
totalmente direito nas rampas 
devido ao sistema de nivelação.

Empilhar e desempilhar seguro
• Controlo intuitivo de todas as 

funções de elevação e descida, 
com a cabeça de timão 
multifunções.

• Elevação precisa e suave da carga 
através de motor hidráulico com 
regulação da velocidade.

• Deposição suave da carga através 
do sistema hidráulico 
proporcional.

• Distância suficiente entre o 
operador e o equipamento 
através do timão comprido de 
segurança.

• Condução em espaços estreitos 
com o timão em posição vertical 
através do botão caracol.

Informado a qualquer momento
• Numerosos instrumentos de 

controlo e possibilidades de 
ajuste para controlo completo.

• Ativação do equipamento por 
easyACCESS através de Softkey, 
PinCode ou cartão de 
transponder opcional.

• O display de 2 polegadas informa 
sobre o estado de carga da 
bateria, as horas de serviço, a 
velocidade e os códigos de erro.

• Seleção de 3 programas de 
marcha por Softkey (opcional).

Trabalho confortável
• Design particularmente robusto 

para uma utilização que promove o 
desempenho na operação de 
paletes duplas.

• Mastro de elevação estável, carga 
máxima de 2000 kg na elevação 
dos braços das rodas e 1000 kg na 
elevação do mastro.

• Excelente visibilidade das pontas 
dos garfos através do design 
especial da cobertura da bateria.

• Batente no braço de apoio para 
posicionamento preciso de duas 
paletes recolhidas uma sobre a 
outra.

• Motor de elevação potente e 
particularmente silencioso, com 
capacidade para movimentar 
também cargas muito pesadas com 
grande facilidade.

• Um compartimento grande e 
amovível, assim como uma mola 
para documentos, para guardar os 
utensílios necessários.

Equipamentos adicionais
• Versão para câmaras de 

refrigeração.
• Grade de proteção da carga.



Visão geral do modelo
O modelo adequado para as suas aplicações:

Nome Capacidade de 
carga/carga

Altura de 
elevação (máx.)

Velocidade de 
marcha

Largura de 
trabalho (palete 
800x1200 
longitudinal)

Velocidade da 
elevação sem 
carga

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



 

 

As nossas fábricas alemãs em 
Nordestedt, Moosburg e Landsberg 

estão certificadas.
 

Os equipamentos da Jungheinrich para 
movimentação da carga estão em 

conformidade com os requisitos de 
segurança europeus.

 

Jungheinrich Portugal

Equipamentos de Transporte, Lda.

Delegação Sul - Tel. Geral 219 156 060

 

Delegação Norte - Tel. Geral 252 249 010

 

Serviço Aluguer

Nacional 21 915 6070

 

Serviço Pós-Venda

Nacional 21 915 6060

linha.directa@jungheinrich.pt  
www.jungheinrich.pt
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