
Električni ročni paletni viličar
EJD 120
Dvižna višina: 1500-2100 mm / Nosilnost: 2000 kg



Kompakten in vsestranski viličar
za manipulacijo palet.
Pravi viličar za kratke razdalje, skladanje in uporabo dvojnih vilic.

Kompakten in prilagodljiv električni ročni viličar EJD 118 odlikujejo zanesljivost, zmogljivost in vsestranskost. Lahko ga 
uporabite kot paletni voziček na kratkih razdaljah, saj ima vgrajen dvig opornih krakov za občasno prevažanje v dveh nivojih. 
Če ga uporabljate kot paletni viličar, vas bo navdušil regulirani hidravlični motor, ki omogoča hitro dviganje tovora. EJD 118 
je opcijsko na voljo tudi s proporcionalno hidravliko za še mehkejše in natančnejše spuščanje tovora. Zaradi kompaktne 
konstrukcije ga lahko uporabljate tudi v zelo ozkih prostorih. Za varnost skrbi funkcija polžje vožnje, ki omogoča ranžiranje 
ob dvignjeni ročici in z močno zmanjšano hitrostjo. EJD 118 je vsestranski viličar, ki ga ne glede na namen uporabe 
odlikujejo okretnost, učinkovitost in varčna poraba.

 

Pregled vseh prednosti

• Vgrajen dvig opornih krakov za prevažanje dveh palet hkrati.

• Izredno okreten zaradi kompaktnih mer.

• Nihajne vilice ProTracLink zagotavljajo stabilnost.

• Varna polžja vožnja ob dvignjeni ročici.

• Vgradni polnilnik za preprosto polnjenje baterije.

5 let brezskrbnosti. Zagotovljeno.

Zelo hitro polnjenje in nič vzdrževanja sta lastnosti, zaradi 
katerih so litij-ionske baterije zdaleč najvzdržljivejši hranilniki 
energije. S 5-letno garancijo za litij-ionsko baterijo vam 
dajemo dolgoročno zagotovilo o zmogljivosti, ne glede na 
število delovnih ur.



Paletni viličar znamke Jungheinrich,
ki se vedno obnese.

Učinkovitost. Varnost. Individualnost.
Največja zmogljivost z 
najučinkovitejšimi 
regalnimi vozili.

Najboljše razmere za varno 
delo.

Vozilo, ki se prilagodi 
vašemu poslovanju.

Hitra in učinkovita manipulacija s 
sočasnim prevažanjem dveh palet.

Ozka in kratka oblika omogoča varno 
in nevpadljivo uporabo, tudi v ozkih 
prostorih in območjih, kjer se 
zadržujejo stranke.

Vozila lahko z razno dodatno opremo 
prilagodite najrazličnejšim namenom 
uporabe.

Pametna pogonska tehnologija in 
krmilni sistem.
• Trifazni asinhronski motorji 

zagotavljajo več moči in manjše 
obratovalne stroške, saj so 
popolnoma usklajeni s krmilnim 
sistemom Jungheinrich.

• Visoki izkoristki in odlično 
upravljanje energije.

• Dober pospešek in hitro 
spreminjanje smeri.

• speedCONTROL: Zaščita pred 
zdrsom na klancu.

• Vozni motor brez oglenih krtačk 
in brez potrebe po vzdrževanju.

Učinkovita manipulacija palet.
• Natančno in nežno dviganje 

tovora z reguliranim hidravličnim 
motorjem.

• Nežno odlaganje tovora s 
proporcionalno hidravliko 
(opcija).

Litij-ionska tehnologija.
• Velika razpoložljivost uporabe 

zaradi zelo kratkega časa 
polnjenja.

• Menjava baterije ni potrebna.
• Manjši stroški zaradi daljše dobe 

delovanja brez nepotrebnega 
vzdrževanja v primerjavi s 
svinčevimi baterijami.

• Polnilni prostori in prezračevanje 
niso potrebni, saj ne prihaja do 
uplinjanja.

Vedno dobro obveščeni.
• Številni nadzorni instrumenti in 

razne možnosti nastavitve 
omogočajo dober pregled.

• Kontrolnik izpraznjenosti baterije 
(tribarvna svetilna dioda) z 
izklopom dviga.

• 2-palčni zaslon s prikazom 
napolnjenosti baterije, števila 
delovnih ur in servisnih kod ter z 
izbiro treh voznih programov 
(opcija).

• Vklop vozila s sistemom 
EasyAccess prek programske 
tipke, kode PIN ali opcijske 
transpondrske kartice.

Varno delo tudi v najožjem prostoru.
• Nevpadljiva in varna manipulacija 

palet v trgovinah z velikim 
pretokom ljudi, saj ima vozilo 
kratek sprednji del in potrebuje 
majhno delovno širino.

• Optimalen pogled na tovor zaradi 
majhne višine teleskopa in skozi 
vdelano okno.

• Dolga ročica zagotavlja zadostno 
varnostno razdaljo med 
upravljavcem in vozilom.

• Majhna lastna masa omogoča 
uporabo v dostavnih tovornih 
vozilih, na medetažah ali v 
dvigalu.

Stabilna vožnja.
• Enakomerna porazdelitev oporne 

sile z vzmetenimi in dušenimi 
opornimi kolesi, ki so povezana s 
patentiranimi nihajnimi vilicami 
ProTracLink.

• Primerno za uporabo na 
nakladalni klančini ter 
natovarjanje in raztovarjanje 
tovornih vozil.

Prilagodljiva uporaba.
• Vgrajen dvig opornih krakov 

omogoča prilagodljivo uporabo.
• V izvedbi paletnega vozička je 

optimalen za prevoze tovora do 
2.000 kg na kratkih razdaljah.

• Sočasno prevažanje dveh evropalet 
(dvig opornih krakov 1.000 kg/dvig 
teleskopa 800 kg).

• V izvedbi paletnega viličarja za dvig 
do 1.000 kg do višine 2.100 mm.

Druga dodatna oprema.
• Dvojna bremenska kolesa.
• Tiha bremenska kolesa.
• Zaščitna rešetka.
• Vgradni polnilnik.
• Hladilniška izvedba.

silentDRIVE za tiho delovanje.



Pregled modelov
Pravi model za vaš namen uporabe:

Ime Nosilnost/ 
obremenitev

Največja dvižna 
višina

Hitrost vožnje Delovna širina 
(paleta 800x1200 
vzdolžna)

Dvižna hitrost 
brez 
obremenitve

EJD 120 2.000 kg 2.100 mm 6 km/h 2.130 mm 0.30 m/s

 

 

Certificirani so nemški proizvodni obrati 
v krajih Norderstedt, Moosburg in 

Landsberg.
 

Viličarji in vozički podjetja Jungheinrich 
ustrezajo evropskim varnostnim 

predpisom.  

Jungheinrich, d.o.o.

Korenova cesta 11, 1241 Kamnik

Telefon:

Centrala 01 561 04 80

Prodaja 01 561 04 85

Najem 01 561 04 90

Servis 01 561 04 95

Faks 01 562 17 79

info@jungheinrich.si  
www.jungheinrich.si
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