
Električni ročni paletni viličar
EJE 220r / 225r
Dvižna višina: 122 mm / Nosilnost: 2000-2500 kg



Kompakten in zmogljiv pomočnik
na klančini.
Varno natovarjanje in raztovarjanje tovornih vozil.

Robustni in zmogljivi električni ročni paletni viličarji EJE 2 imajo patentirano izravnavo nivoja na klančini, ki zagotavlja še 
učinkovitejše natovarjanje in raztovarjanje tovornih vozil na klančini. Izravnava nivoja na klančini deluje neodvisno od 
navadnega dviga in omogoča izravnavo klančin z nakloni do 15 odstotkov. Za še hitrejše natovarjanje in 
raztovarjanje.Najsodobnejša elektronsko krmiljenje zagotavlja preprosto in varno manipulacijo. Glava ročice je polna 
tehničnih inovacij in se prilagodi vozniku. Denimo intuitivna barvna shema in razporeditev stikala omogoča sproščeno in 
izjemno varno delo.Tudi pri vzdržljivosti smo bili pozorni na vsako podrobnost. Modeli EJE z izravnavo nivoja na klančini 
imajo posebej stabilno šasijo in ojačane vilice ter tudi brezstično senzoriko v glavi ročice, da ne pride do izpadov delovanja.

 

Pregled vseh prednosti

• Izravnava nivoja z dvigom na nakladalni klančini.

• Zmogljiva trifazna asinhronska tehnologija za največjo zmogljivost.

• Zelo robustna šasija za intenzivno uporabo.

• Najsodobnejši elektronski krmilni sistem za natančno manipulacijo blaga

• Varčna poraba poskrbi za majhne obratovalne stroške.

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 voziček 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.

Učinkoviti trifazni asinhronski motorji 
znamke Jungheinrich so zelo 
učinkoviti in razvijejo dober 
pospešek. Hitro manevriranje, tudi s 
težkim tovorom, je zagotovljeno.

Robustna jeklena šasija in ojačane 
vilice zagotavljajo izjemno nosilnost 
ob intenzivni uporabi – z dušenimi 
opornimi kolesi lahko tudi s težkim 
tovorom varno zavijate.

Patentirani dvig na nakladalni klančini 
se popolnoma prilagodi danostim 
uporabe. Z njim z lahkoto premagate 
naklon do 15 kotnih stopinj, opcijsko 
se lahko prilagodi uporabo v hladilnici.

Učinkovita trifazna asinhronska 
tehnologija.
• Visoki izkoristki in odlično 

upravljanje energije.
• Hitri pospeški tudi pri največji 

obremenitvi.
• Hitro spreminjanje smeri vožnje 

brez postankov.
• Brez oglenih krtačk: vozni motor 

ne potrebuje vzdrževanja.
• Dve leti jamstva za pogonski 

motor.

Izpopolnjeno upravljanje baterije.
• Baterije s kapaciteto do 375 Ah 

omogočajo dolgo uporabo.
• Kratka različica: 2 PzS, 180 Ah/ 

250 Ah.
• Dolga različica: 3 PzS 375 Ah.
• Vgrajen polnilnik (24 V/30 A) za 

vse vrste baterij za preprosto 
polnjenje na običajni omrežni 
vtičnici (opcija).

• Zamenjava baterije s strani za 
večizmensko delo (opcija).

Na voljo z litij-ionsko tehnologijo.
• 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.

Robustna izvedba tudi za 
najzahtevnejšo uporabo.
• Šasija iz kakovostnega jekla 

debeline 8 mm.
• Ojačana konstrukcija vilic za 

veliko nosilnost.
• Dve leti jamstva za vozni motor.
• Hitro pospeševanje.

Optimalna lega v ovinkih.
• Vzmetena in dušena oporna 

kolesa, ki so fiksno povezana prek 
nihajnih vilic ProTracLink, 
porazdelijo oporno silo glede na 
vožnjo.

• Primerno za uporabo na 
nakladalnih klančinah ter za 
natovarjanje in raztovarjanje 
tovornih vozil.

• Enakomerna porazdelitev 
bremena na vsa kolesa pri vožnji 
naravnost naprej.

• Samo na zunanje oporno kolo v 
ovinku.

Zmanjšan obseg vzdrževanja.
• Trifazni asinhronski vozni motor 

brez oglenih krtačk in brez 
potrebe po vzdrževanju.

• Enodelen sprednji pokrov, pritrjen 
s samo dvema vijakoma, 
omogoča preprost dostop do 
vseh sklopov.

• Krmilni sistem in priključki so pred 
prahom in vlago zaščiteni po 
stopnji IP54.

• Patentiran sistem ProTracLink: S 
samodejno izravnavo nivoja se 
zmanjša obraba opornih koles ob 
poševnem navozu na klančino.

Izravnava nivoja z dvigom na 
nakladalni klančini.
• Patentiran dvig na klančini poleg 

navadnega dviga za izravnavo 
nivoja na klančini z naklonom do 15 
stopinj.

• Dvig na klančini deluje neodvisno 
od navadnega dviga, torej lahko 
prvo paletno vrsto na tovornem 
vozilu z lahkoto natovorite in 
raztovorite.

Ergonomska glava ročice.
• Jasna barvna sistematika in trpežne 

tipke za intuitivno upravljanje.
• Nagib ročaja se optimalno prilagodi 

nagibu roke upravljavca.
• Tipka za polžjo vožnjo je dobro 

dosegljiva, saj se nahaja na spodnji 
strani glave ročice in omogoča 
vožnjo tudi pri dvignjeni ročici.

• Klecna stikala za vedno udobno 
upravljanje pri vseh položajih 
ročice.

• Glava ročice z zaščito IP65 je 
maksimalno zaščitena pred 
motnjami v delovanju.

Dodatna oprema.
• Hladilniška izvedba.
• Zaščitna rešetka.



Pregled modelov
Pravi model za vaš namen uporabe:

Ime Nosilnost/ 
obremenitev

Hitrost vožnje Delovna širina (paleta 
800x1200 vzdolžna)

Dvižna hitrost brez 
obremenitve

EJE 220r 2.000 kg 6 km/h 2.027 mm 0.06 m/s

EJE 225r 2.500 kg 6 km/h 2.099 mm 0.06 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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