Stivuitoare electrice contrabalansate
cu patru roţi
EFG 316-320
înălţime de ridicare: 2900-6500 mm / Capacitatea de încărcare: 1600-2000 kg

Utilajul universal fiabil
pentru interior sau exterior.
Stabil şi totodată manevrabil.

Stivuitoare electrice cu patru roţi din seria constructivă 3, robuste şi eficiente, oferă combinaţia ideală dintre stabilitate şi
manevrabilitate. Osia oscilantă cu punct de cuplare ridicat distribuie greutatea în mod uniform pe toate cele patru roţi şi
absoarbe denivelările mai mari ale suprafeţei de deplasare. Beneficiati astfel un maxim de siguranţă în ceea ce priveşte
stabilitatea şi deplasarea, pentru utilizarea la interior şi exterior, chiar şi pe teren denivelat.Vizibilitatea excelentă asupra
sarcinii datorită catargului de ridicare compact. Diversele sisteme de asistență şi opţiunile de dotări, fac ca utilajele noastre
EFG să fie ajutorul ideal în activităţile dvs. zilnice din depozit - pentru transferul eficient al mărfurilor în orice situaţie. În plus,
coloana de direcţie subţire asigură mai mult spaţiu pentru picioare iar ecranul color de înaltă rezoluţie şi cu contrast ridicat
permit lucrul relaxat şi fără efort. Aceasta însă nu este tot: Cu bateriile noastre 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.

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.

Toate avantajele dintr-o privire:
• Stabilitate maximă chiar şi pe teren denivelat
• Vizibilitate maximă datorită catargului compact
• Eficienţă energetică optimă datorită PureEnergy
• Opţiuni de dotare şi operare ajustabile individual
• Concept de operare orientat în funcţie de necesităţile operatorului, pentru
lucru fără efort

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.

Costuri reduse ale ciclului de viaţă şi
caracteristicile de performanţă
ridicate asigură eficienţă maximă cu
un impact minim asupra mediului:
Consumul de energie al utilajelor
noastre EFG 3 este cu până la 15
procente mai redus decât cel al
modelelor comparabile ale
concurenţei.

Numeroase dotări de siguranţă
standard conferă o mai mare
siguranţă la utilizarea combinată, la
interior şi la exterior. Opţional, sunt
disponibile alte sisteme de asistență
inteligente.

Fiecare operator este diferit. Din acest
motiv am realizat un post de lucru care
se adaptează în funcţie de operator: cu
diverse opţiuni de operare şi sisteme
de asistenţă, operatorul poate utiliza la
maxim întregul potenţial al
stivuitorului.

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.

Sisteme de siguranţă
• Dezactivarea funcţiilor hidraulice
dacă scaunul nu este ocupat.
• Împiedicarea deplasării
necontrolate 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.

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.
• Sunt disponibile 3 elemente de
operare diferite.
• Posibilitate de ajustare a alocării
manetelor şi axelor pentru
elementele de operare.
• Operare cu pedală simplă sau
dublă.

Direcţie parametrică electrică
• Comportament dinamic diferit al
direcţiei, în funcţie de programul
de deplasare selectat.
• Minimizarea mişcărilor nedorite în Frânare sigură, comodă, cu ajutorul
a 3 sisteme de frânare fără necesar
timpul dirijării.
de întreţinere
• Mai mult spaţiu pentru picioare
Post de lucru ergonomic
• Frânare regenerativă fără uzură
datorită coloanei de direcţie
• Uşor de manevrat datorită
cu ajutorul frânei de motor.
subţiri.
necesarului redus de efort pentru
• Eficienţă energetică îmbunătăţită. • Oprire în siguranţă, chiar şi pe
acţionare şi numărului redus de
rampe, datorită frânei de
• Capacitate de transfer optimizată.
rotaţii ale volanului, ale cărui
imobilizare cu activare automată.
dimensiuni au fost reduse.
• Efect maxim de frânare asigurat
Pachete de dotări individuale
• Reducerea zgomotului în timpul
de frâna cu disc, fără necesar de
• Pachetul Efficiency, cu
dirijării utilajului şi un plus de spaţiu
întreţinere.
curveCONTROL.
pentru picioare prin eliminarea
• Pachetul drive&liftPLUS ofera o
Sisteme de asistenţă opţionale
componentelor hidraulice din zona
viteză superioara de deplasare/
genunchilor.
pentru operator
ridicare.
• Coloană de direcţie cu înălţime şi
• accessCONTROL: Sistem de
înclinare ajustabile, în funcţie de
Disponibil cu tehnologie Litiu-Ion
control al accesului, activează
necesităţile operatorului.
stivuitorul abia după derularea
• Disponibilitate ridicată, datorită
• Integrarea tuturor elementelor de
unei secvenţe de mecanisme de
intervalului de încărcare extrem
operare importante în
siguranţă.
de scurt.
rezemătoarea de braţ, care se
• driveCONTROL: Controlul vitezei
• Nu este necesară schimbarea
repoziţionează odată cu operatorul.
de deplasare, reduce automat
bateriei.
• Vibraţii reduse datorită decuplării
viteza atât în curbe, cât şi la
• Reducerea costurilor faţă de
cabinei de şasiu („FloatingCab”).
atingerea unei înălţimi de ridicare
bateriile Plumb/acid, datorită
• Vedere liberă asupra sarcinii
definite.
duratei de viaţă mai lungi şi
datorită amplasării optimizate a
faptului că nu necesită întreţinere. • liftCONTROL: Controlul vitezei de
lanţurilor şi a furtunurilor.
ridicare, realizeaza pe lângă
• Lipsa necesităţii spaţiilor pentru
• Profile cu intercalare compactă,
diminuarea vitezei de deplasare,
încărcare şi a ventilaţiei, dat fiind
care asigură o vizibilitate excelentă.
reduce şi viteza de înclinare a
că nu se generează gaze.
• Ecran TFT color de înaltă rezoluţie
catargului la atingerea unei
cu interfaţă pentru utilizator
înălţimi de ridicare definite.
intuitivă.
Unghiul de înclinare este indicat
• Alimentare externă cu tensiune cu
pe un afişaj separat.
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 316k

1600 kg

7000 mm

17 km/h

3603 mm

0,6 m/s

EFG 316

1600 kg

7000 mm

17 km/h

3729 mm

0,6 m/s

EFG 318k

1800 kg

7000 mm

17 km/h

3623 mm

0,55 m/s

EFG 318

1800 kg

7000 mm

17 km/h

3749 mm

0,55 m/s

EFG 320

2000 kg

7000 mm

17 km/h

3749 mm

0,55 m/s
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