
Stivuitoare contrabalansate electrice 
cu trei roţi
EFG 213-220
înălţime de ridicare: 2900-6500 mm / Capacitatea de încărcare: 1300-2000 kg



Un electrostivuitor manevrabil
pentru toate aplicatiile.
Spațiul nu este niciodată prea strâmt pentru stivuitoarele noastre cu trei roți.

Electrostivuitoarele noastre din seria constructivă 2, ofera manevrabile cu utilizări multiple. Reprezintă ajutorul ideal pentru 
transferul rapid al mărfurilor în condiţii de spaţiu restrâns, în special la încărcarea și descărcarea autocamioanelor. Datorita 
rotii duble posterioară şi sistemul de direcţie cu platformă rotativă, ofera o rotire pe loc la 180° ce asigură manevrabilitatea 
maximă a vehiculului. Totodată, tehnologia trifazică avansată şi conceptul nostru tehnologic PureEnergy asigură automat un 
grad inalt de eficienţă, datorită coordonării perfecte a tuturor componentelor. Obtineti astfel o capacitate maximă de 
transfer la un consum minim. În plus, elementele sofisticate de ergonomie cu posibilităţi de adaptare individuală, operarea 
intuitivă şi vizibilitatea excelentă în toate direcțiile datorită cadrului de ridicare compact, vă permit utilizarea la maxim a 
performanţelor stivuitorului. Aceasta însă nu este tot: Cu bateriile Li-Ion puteţi profita oricând de întreaga putere a 
stivuitorului dvs. cu performanţe ridicate în mod constant, datorită posibilităţii de încărcare intermediară rapidă , excluzând 
costurile pentru intretinere a bateriilor standard.

 

 

Toate avantajele dintr-o privire:

• Optimizarea eficienţei energetice datorită conceptului PureEnergy

• Dimensiuni compacte pentru manevrabilitate maximă

• Cea mai bună vizibilitate de pe piaţă datorită cadrului de ridicare compact

• Post de lucru ergonomic pentru lucru relaxat

• Flexibilitate ridicată datorită opţiunilor de adaptare individuală

5 ani fără griji. Garantat.

Timpii de încărcare extrem de reduşi şi lipsa completă a 
cheltuielilor de întreţinere fac ca bateriile Li-Ion să fie de 
departe cea mai durabilă sursă de energie. Garanția de 5 ani la 
bateriile litiu-ion include promisiunea noastră pentru 
performanța pe termen lung, indiferent de numărul de ore de 
funcționare.

Satisfacție 100 %. Garantat.

Suntem siguri că vă vom convinge cu tehnologia noastră 
Litiu-Ion. De aceea, vă garantăm că în termen de 6 luni de la 
livrare aveți posibilitatea de a reveni simplu și rapid la 
tehnologia folosită inițial de dumneavoastră - fără nicio 
justificare.



Electrostivuitorul dvs. Jungheinrich
cu avantaje maxime pentru client.

Eficiență Siguranță Individualitate
Performanțe maxime cu 
cele mai eficiente utilaje.

Cele mai bune condiții 
pentru lucrul în siguranță.

Un utilaj la fel de unic ca și 
afacerea dumneavoastră.

Combinand, costuri reduse ale 
ciclului de viaţă şi caracteristici de 
performanţă ridicate, utilajele 
noastre EFG profită din plin de 
potenţialul de economisire, 
asigurând astfel optimizarea 
consumului de energie cu 
performanţe maxime.

Diferite sisteme de asistenţă, precum 
şi diverse opţiuni de siguranţă asigură 
constant o bună protecţie a 
personalului şi a mărfurilor, precum 
şi a vehiculelor şi a echipamentelor 
de depozitare.

Numeroase opţiuni de dotări şi 
element de operare adaptabile 
individual, garantează că stivuitorul 
dvs. livrează rezultate optime în orice 
condiţii.

Concept tehnologic PureEnergy
Pentru eficienţă energetică optimă 
cu capacitate maximă de transfer.
• Tehnologie trifazică avansată.
• Sistem de comandă compact şi 

agregat hidraulic compact.
• Controlul sistemului hidraulic/al 

motoarelor în funcţie de 
necesităţi.

Management profesional al bateriei
• Schimbare simplă a bateriei 

datorită accesului la baterie prin 
lateral.

• Sisteme individuale de schimbare, 
cu transpalet cu operare la mică 
înălţime, stivuitor sau macara.

• Încărcare facilă, cu necesar redus 
de spaţiu.

• Întreţinere simplă.
• Transport sigur, pe orizontală, al 

bateriei.

Disponibil cu tehnologie Litiu-Ion
• Disponibilitate ridicată, datorită 

intervalului de încărcare extrem 
de scurt.

• Nu este necesară schimbarea 
bateriei.

• Reducerea costurilor faţă de 
bateriile Plumb/acid, datorită 
duratei de viaţă mai lungi şi 
faptului că nu necesită întreţinere.

• Lipsa necesităţii spaţiilor pentru 
încărcare şi a ventilaţiei, dat fiind 
că nu se generează gaze.

Sisteme de siguranţă
• Dezactivarea funcţiilor hidraulice 

dacă scaunul nu este ocupat.
• Împiedicarea deplasării 

accidentale înapoi pe rampe, 
respectiv în pantă, datorită frânei 
de imobilizare automate - chiar şi 
cu motorul oprit.

• Reducere automată a vitezei de 
deplasare în curbe prin 
intermediul sistemului 
curveCONTROL.

• Afişarea vitezei de deplasare.

Frânare sigură, comodă, cu ajutorul 
a 3 sisteme de frânare fără necesar 
de întreţinere
• Frânare regenerativă fără uzură 

cu ajutorul frânei de motor.
• Oprire în siguranţă, chiar şi pe 

rampe, datorită frânei de 
imobilizare cu activare automată.

• Efect maxim de frânare asigurat 
de frâna cu disc, fără necesar de 
întreţinere.

Sisteme de asistenţă opţionale 
pentru operator
• accessCONTROL: Sistem de 

control al accesului, activează 
stivuitorul abia după derularea 
unei secvenţe de mecanisme de 
siguranţă.

• driveCONTROL: Controlul vitezei 
de deplasare, reduce automat 
viteza atât în curbe, cât şi la 
atingerea unei înălţimi de ridicare 
definite.

• liftCONTROL: Controlul vitezei de 
ridicare, realizeaza pe lângă 
diminuarea vitezei de deplasare, 
reduce şi viteza de înclinare a 
catargului la atingerea unei 
înălţimi de ridicare definite. 
Unghiul de înclinare este indicat 
pe un afişaj separat.

Concept de operare cu posibilitate de 
adaptare individuală
• Posibilitate de selecţie dintre 5 

programe de deplasare cu 
parametri ajustabili.

• Reglare fără trepte intermediare a 
coloanei de direcţie şi a 
rezemătoarei de braţ, pe 2 direcţii 
axiale.

• Posibilitate de ajustare a alocării 
manetelor şi axelor pentru 
elementele de operare.

• Operare cu pedală simplă sau 
dublă.

• Activarea utilajului prin EasyAccess, 
cu ajutorul unei taste funcţionale, 
cod pin sau card de transponder, 
opțional.

Post de lucru ergonomic
• Uşor de manevrat datorită 

necesarului redus de efort pentru 
acţionare şi numărului redus de 
rotaţii ale volanului, ale cărui 
dimensiuni au fost reduse.

• Reducerea zgomotului în timpul 
dirijării utilajului şi un plus de spaţiu 
pentru picioare prin eliminarea 
componentelor hidraulice din zona 
genunchilor.

• Coloană de direcţie cu înălţime şi 
înclinare ajustabile, în funcţie de 
necesităţile operatorului.

• Integrarea tuturor elementelor de 
operare importante în 
rezemătoarea de braţ, care se 
repoziţionează odată cu operatorul.

• Vibraţii reduse datorită decuplării 
cabinei de şasiu („FloatingCab”).

• Vedere liberă asupra sarcinii 
datorită amplasării optimizate a 
lanţurilor şi a furtunurilor.

• Profile cu intercalare compactă, 
care asigură o vizibilitate excelentă.

• Ecran TFT color de înaltă rezoluţie 
cu interfaţă pentru utilizator 
intuitivă.

• Alimentare externă cu tensiune cu 
portul USB opţional.



Modelul Prezentare generală
Modelul potrivit pentru aplicațiile dvs.:

Nume Capacitate / în
cărcare

Înălțime de ridi
care (max.)

Viteza de condu
cere fără sarcină

Lățime de lucru 
(palet 800x1200 
longitudinal)

Viteza de ridica
re fără sarcină

EFG 213 1300 kg 7000 mm 16 km/h 3235 mm 0,6 m/s

EFG 215 1500 kg 7000 mm 16 km/h 3235 mm 0,6 m/s

EFG 216k 1600 kg 6500 mm 16 km/h 3343 mm 0,6 m/s

EFG 216 1600 kg 7000 mm 16 km/h 3450 mm 0,6 m/s

EFG 218k 1800 kg 7000 mm 16 km/h 3362 mm 0,55 m/s

EFG 218 1800 kg 7000 mm 16 km/h 3469 mm 0,55 m/s

EFG 220 2000 kg 7000 mm 16 km/h 3469 mm 0,55 m/s

Jungheinrich România S.R.L.
Şoseaua Bucureşti-Ploieşti, Km. 57, Nr. 876
107059 Tătărani, Com. Bărcăneşti, Jud. Prahova
România

office@jungheinrich.ro  
www.jungheinrich.ro

 

 

 

 


	Stivuitoare contrabalansate electrice cu trei roţi
	EFG 213-220
	înălţime de ridicare: 2900-6500 mm / Capacitatea de încărcare: 1300-2000 kg


	Un electrostivuitor manevrabil
	pentru toate aplicatiile.
	Spațiul nu este niciodată prea strâmt pentru stivuitoarele noastre cu trei roți.
	Toate avantajele dintr-o privire:
	5 ani fără griji. Garantat.
	Satisfacție 100 %. Garantat.



	Electrostivuitorul dvs. Jungheinrich
	cu avantaje maxime pentru client.

	Modelul Prezentare generală
	Modelul potrivit pentru aplicațiile dvs.:


