
Elektrický ručně vedený nízkozdvižný 
vozík
EJD 220
Výška zdvihu: 1660-2560 mm / Nosnost: 2000 kg



Odolný multifunkční vozík
k manipulaci s těžkými břemeny.
Dvojnásobný výkon při přepravě dvou palet nad sebou.

Flexibilní a odolný model EJD 220 kombinuje charakteristiky nízkozdvižného a vysokozdvižného vozíku v jednom. Tím je 
tento univerzální vozík použitelný jak při nakládce a vykládce nákladních automobilů, tak při naskladnění a vyskladnění 
materiálu. Mimořádnou výhodou při přepravě je možnost 2-úrovňového provozu. Ten umožňuje přepravu dvou palet 
současně, což vede ke značnému zvýšení efektivity při překládce zboží. Mimořádně odolná konstrukce vozíku dovoluje 
bezproblémovou manipulaci s těžkými břemeny. O potřebnou bezpečnost jízdy se stará patentovaný systém ProTracLink, 
který zajišťuje rovnoměrné rozložení síly. Zvedací ramena kol naproti tomu zajistí bezpečný přejezd nerovností.Kromě toho 
jsou modely EJD 220 vybaveny výkonným třífázovým motorem. Ten je napájen bateriemi s dlouhou výdrží a možností boční 
výměny. Takže nic nestojí v cestě ani vícesměnnému provozu.

 

Přehled výhod

• Integrovaný zdvih ramen kol k přepravě dvou palet nad sebou

• Výkonný, bezúdržbový třífázový motor 1,6 kW

• Spojovací táhlo ProTracLink k dosažení vysoké stability

• Přesné uložení břemena a pomalý pojezd

• Multifunkční hlava oje k intuitivní obsluze

5 let bez starostí. Zaručeně.

Extrémně rychlé nabíjení a nulová náročnost údržby, dělají z 
baterií Li-Ion jednoznačně nejvytrvalejší akumulátory energie. 
S naší 5letou zárukou na baterie Li-Ion získáváte dlouhodobý 
příslib výkonnosti nezávisle na počtu provozních hodin.



Váš vysokozdvižný vozík 
Jungheinrich
Pro maximální užitek zákazníka.

Efektivita Bezpečnost Individualita
Maximální výkon 
s nejefektivnějšími vozíky.

Nejlepší předpoklady 
bezpečné práce.

Vozík je stejně individuální, 
jako vaše podnikání.

Baterie s dlouhou životností, 
volitelně dostupná lithium iontová 
varianta a bezúdržbový třífázový 
motor s velmi vysokou účinností 
zajistí mimořádně dlouhou dobu 
provozu.

Na 2palcovém displeji máte neustálý 
přehled o všech důležitých funkcích 
tohoto vozíku. Tím je zajištěn 
přehled a minimalizace rizika chyb.

Tyto vozíky se perfektně přizpůsobí 
nejrůznějším požadavkům použití a 
obsluhy. Od vynikajícího výhledu až po 
mimořádně nehlučný zdvihový motor.

Delší doba použití díky bateriím s 
velkou kapacitou
• Kapacita baterie až 375 Ah 

zaručuje dlouhou dobu provozu.
• Boční vyjmutí baterie k provedení 

její rychlé výměny ve 
vícesměnném provozu.

• Integrovaný nabíječ (24 V / 30 A 
pro elektrolytické a bezúdržbové 
baterie) ke snadnému nabíjení 
v libovolné zásuvce (volitelné 
příslušenství).

Lithium iontová technologie
• Vysoká disponibilita díky 

extrémně krátké době nabíjení.
• Výměna baterie není nutná.
• Úspora nákladů díky delší 

životnosti a bezúdržbovosti oproti 
olověným bateriím.

• Nedochází k tvorbě plynů a tím 
pádem odpadá nutnost ventilace 
nabíjecích prostor.

Inteligentní technika pohonu a řízení
• Motory s třífázovou technologií 

pro vyšší výkon při současném 
snížení provozních nákladů díky 
perfektnímu přizpůsobení naší 
řídicí technice.

• Vysoká účinnost a vynikající 
energetická hospodárnost.

• Dynamické zrychlení a rychlá 
změna směru jízdy.

• speedCONTROL: Pojistka proti 
sjíždění vozíku ve svahu.

• Bezúdržbový motor pojezdu bez 
uhlíkových kartáčků.

Stabilní jízdní vlastnosti
• Patentované spojovací táhlo 

ProTracLink slouží 
k rovnoměrnému rozdělení 
opěrné síly na všechna kola při 
jízdě rovným směrem nebo 
k jejímu soustředění na vnější 
opěrné kolo při průjezdu 
zatáčkami využitím odpružených 
a tlumených opěrných kol.

• Nepatrné opotřebení opěrných 
kol a zabránění poškození při 
šikmém najíždění na rampu díky 
vyrovnávání úrovně vidlí.

Bezpečné zakládání a vyskladnění
• Intuitivní ovládání všech funkcí 

zdvihu a spouštění na 
multifunkční hlavě oje.

• Přesný zdvih břemene díky 
frekvenčně řízenému 
hydraulickému motoru.

• Citlivé dosednutí nákladu díky 
proporcionální hydraulice.

• Bezpečný odstup obsluhy od 
vozíku a snadné ovládání vozíku 
díky dlouhé bezpečnostní oji.

• Tlačítko plíživého pojezdu 
umožňuje jízdu se vztyčenou ojí i 
v nejužších prostorách.

Všechny informace jsou kdykoli 
k dispozici
• Široká nabídka kontrolních 

systémů a možností nastavení pro 
okamžitý přehled.

• Aktivace vozíku pomocí systému 
EasyAccess prostřednictvím 
tlačítek Softkey, kódu PIN nebo 
karty s transpondérem.

• 2palcový displej informuje o stavu 
nabití baterie, motohodinách, 
rychlosti pojezdu i chybových 
kódech.

• Výběr 3 programů pojezdu 
pomocí tlačítka Softkey.

Komfortní práce
• Mimořádně odolná konstrukce pro 

vysokou výkonnost při provozu se 
dvěma paletami.

• Stabilní zdvihové zařízení, 
maximální nosnost při zdvihu 
ramena kola 2000 kg, při zdvihu 
sloupu 1000 kg.

• Vynikající výhled na konce vidlí 
použitím zvláštního tvaru krytu 
baterie.

• Doraz na ramenu kola pro přesné 
nastavení polohy 2 palet 
naložených nad sebou.

• Výkonný a mimořádně tichý motor 
zdvihu hravě zvládá i velmi těžký 
náklad.

• Velký objem úložného prostoru a 
svorka na dokumenty k uložení 
potřebných drobností.

Volitelné vybavení
• Verze pro chladírenský provoz.
• Ochranná mříž nákladu.



Přehled modelů
Vhodný model pro vaše použití:

Název Nosnost/náklad Výška zdvihu 
(max.)

Rychlost pojezdu Šířka pracovní 
uličky (palety 
800x1200 
uložené podélně)

Rychlost zdvihu 
bez nákladu

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

 

 

Certifikované jsou naše výrobní závody v 
Norderstedtu, Moosburgu a Landsbergu.  

Vozíky Jungheinrich splňují evropské 
bezpečnostní požadavky.  

Jungheinrich (ČR) s.r.o.

Modletice 101

251 01 Říčany

Telefon +420 313 333 111, 333

Fax +420 313 333 777

info@jungheinrich.cz  
www.jungheinrich.cz
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