
Akumulatorowy unoszący wózek 
widłowy
EJD 120/222
Wysokość podnoszenia: 1500-2905 mm / Udźwig: 2000-2200 kg



Wszechstronne i kompaktowe akumulatorowe wózki podnośnikowe EJD doskonale nadają się do dwupoziomowego 
transportu palet na rampach i nierównych nawierzchniach, a także do pobierania i odkładania ładunku na wysokości do 
2 905 mm. Wydajne wózki podnośnikowe zapewniają stabilne właściwości jezdne przy maksymalnej zwrotności – nawet 
w ciasnych przestrzeniach magazynowych.

Dzięki możliwości transportu dwóch palet jednocześnie EJD pracuje dwa razy szybciej niż tradycyjne wózki widłowe. 
Inteligentne systemy wspomagające, długi, bezpieczny dyszel z 4-stopniową ochroną stóp, oświetlenie i optymalny widok 
na końce wideł zapewniają maksymalne bezpieczeństwo pracy.

Nowoczesny silnik jazdy w technice prądu zmiennego gwarantuje moc, wysoką sprawność i niskie zużycie energii. Trzy 
dowolnie wybierane programy jazdy oraz dostępna w standardzie, precyzyjna hydraulika proporcjonalna zapewniają 
komfortową pracę oraz precyzyjne podnoszenie i opuszczanie.

 

 

5 lat beztroski. Gwarantujemy.

Ekstremalnie krótki czas ładowania i bezobsługowość – 
akumulatory litowo-jonowe są zdecydowanie 
najwydajniejszym źródłem energii. Wraz z 5-letnią gwarancją 
na akumulator litowo-jonowy składamy Państwu obietnicę 
jego doskonałej wydajności, niezależnie od liczby 
motogodzin.

100% satysfakcji. Gwarantujemy.

Jesteśmy pewni, że przekonamy Państwa do naszej 
technologii litowo-jonowej. Dlatego dajemy Państwu 
możliwość łatwego i szybkiego powrotu do wcześniej 
użytkowanej technologii w ciągu 6 miesięcy od chwili 
otrzymania akumulatora – bez podawania przyczyn.



Czy to energooszczędna technika 
prądu zmiennego, czy 
zaawansowana technologia litowo- 
jonowa – wybierając wózek EJD, 
decydują się Państwo na urządzenie 
do ekonomicznej pracy w szerokim 
zakresie zastosowań.

Kompaktowy, a jednocześnie bardzo 
precyzyjny: dokładnie takie 
wyposażenie wózka, jakie jest Państwu 
potrzebne w magazynie. Wózek EJD 
oferuje szeroki zakres funkcji 
dodatkowych.

• Komora akumulatora S dla 
urządzeń o pojemności 150 Ah 
(EJD 120), M dla urządzeń 
o pojemności 250 Ah lub L dla 
urządzeń o pojemności 375 Ah 
(EJD 222).

• Maks. 7-milimetrowa rama 
stalowa do intensywnej pracy.

Wszechstronny wózek widłowy, 
obsługiwany przez operatora idącego
• Możliwość indywidualnego 

dopasowania dzięki dużej liczbie 
typów masztów (EF = maszt 
pojedynczy, ZT = maszt podwójny 
teleskopowy, DT = maszt potrójny 
teleskopowy).

• Prowadzenie wózka 
z ergonomiczną prędkością 5,6 
km/h gwarantuje wygodne 
i bezpieczne manewrowanie.

• W programie jazdy 3 możliwe jest 
indywidualne dostosowanie do 
maksymalnej prędkości 6 km/h.

• Reflektory do optymalnego 
oświetlenia.
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Dla zakładów produkcyjnych w 
Norderstedt, Moosburg i Landsberg.  

Wózki jezdniowe firmy Jungheinrich 
spełniają europejskie wymogi 

bezpieczeństwa.  
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