
Електричний повідковий візок
EJD 120
: 1500-2100 mm / : 2000 kg



Компактний універсал
у сфері переміщенні палет.
Ідеальне рішення для коротких відстаней, при штабелюванні та роботі в 
дворівневому режимі.

Компактний та гнучкий у використанні електричний повідковий штабелер  EJD 118 є надійним універсальним 
пристроєм, який пропонує Вам високу ефективність при численних варіантах застосування. В якості 
низькопідйомного візка для коротких відстаней він, насамперед, приваблює наявністю вбудованого механізму 
підйому колісних балок для епізодичних перевезень у дворівневому режимі. Використовуючи його в якості 
високопідйомного візка, Ви можете покластися на його гідравлічний двигун із регулюванням частоти обертання, 
який уможливлює швидкий підйом вантажу. В якості опції  EJD 118 також можуть поставлятися з пропорційною 
гідравлікою для ще більш м'якого та точного опускання вантажу. Завдяки дуже компактним габаритам ці 
штабелери можуть використовуватися навіть у максимально обмеженому просторі. Про необхідну безпеку дбає 
наша функція уповільненого руху, яка уможливлює маневрування з піднятим руків’ям управління на сильно 
зниженій швидкості. EJD 118 є штабелером універсального призначення, який в будь-якій ситуації переконливо 
демонструє свою маневреність, ефективність та мале споживання енергії.

 

• Вбудований механізм підйому колісних балок для використання у 
дворівневому режимі

• Висока маневреність завдяки компактним розмірам

•

5 років без клопотів. Гарантовано.

Надзвичайно короткий час заряджання та нуль витрат 
на технічне обслуговування роблять літій-іонні 
акумулятори найбільш витривалими енергоносіями, які 
залишили конкурентів далеко позаду. Наша 5-річна 
гарантія на літій-іонний акумулятор — це обіцянка 
довгострокової ефективності, що не залежить від часу 
роботи.



Ваш штабелер Jungheinrich
для максимальної користі.

Ефективність Безпека Індивідуальний 
підхід

Максимальна 
продуктивність з 
найефективнішими 
машинами.

Найкращі умови для 
безпечної праці.

Машина - настільки 
індивідуальна, як і Ваш 
бізнес.

Швидке та ефективне 
штабелювання та перевезення 
завдяки можливості дворівневого 
транспортування, при якому дві 
палети перевозяться за одну 
робочу операцію.

Вузька та коротка конструкція цих 
пристроїв забезпечує надійну та 
непомітну експлуатацію, у т.ч. в 
на тісних ділянках та у рамках 
сценаріїв використання у залах, 
де присутні клієнти.

Ці машини, які можуть 
використовуватися як високо- та і 
як низькопідйомні візки, завдяки 
великому вибору додаткового 
оснащення є придатними для 
роботи в рамках практично будь- 
якого сценарію.

Розумна технологія приводу та 
системи керування
• Двигуни з трифазною 

технологією змінного струму 
для підвищення 
продуктивності та зменшення 
експлуатаційних витрат 
завдяки ідеальному 
поєднанню з контролерами 
нашої розробки;

• Високий ККД та відмінне 
керування 
енергоспоживанням;

• потужне прискорення та 
швидка зміна напрямку руху;

• Система speedCONTROL: 
захист від скочування на 
підйомах.

• тяговий двигун без вугільних 
щіток, який не потребує 
технічного обслуговування.

Ефективне маніпулювання 
палетами
• Точний і плавний підйом 

вантажу за допомогою 
гідравлічного двигуна з 
регулюванням частоти 
обертання.

• Плавне опускання вантажу 
завдяки пропорційній 
гідравліці (опція).

Технологією літій-іонних 
акумуляторів
• Високий коефіцієнт 

доступності завдяки 
надзвичайно швидкому 
заряджанню;

• Заміна акумулятора не 
потрібна.

• Заощадження коштів завдяки 
більшому часу роботи й 
відсутності потреби в 
техобслуговуванні порівняно зі 
свинцево-кислотними 

Доступ до інформації в будь-який 
час
• Численні інструменти 

контролю та можливості 
налаштування для зручного 
наочного контролю;

• Індикатор контролю 
розряджання акумулятора (3-х 
кольоровий світлодіод) з 
функцією вимкнення підйому;

• Дводюймовий дисплей, на 
якому відображається 
інформація про стан заряду 
акумулятора, кількість 
відпрацьованих мото-годин та 
повідомлення про події, а 
також надається вибір однієї з 
трьох програм руху (опція);

• Активація машини за 
допомогою програмованої 
кнопки, PIN-коду чи картки 
транспондера (опція) за 
технологією EasyAccess.

Безпечна робота, навіть в умовах 
обмеженого простору
• Непомітна та надійна 

експлуатація в магазинах із 
потоком відвідувачів завдяки 
малій довжині передньої 
частини та невеликій ширині 
робочого ходу.

• Оптимальний огляд вантажу 
та кінців вил завдяки малій 
габаритній висоті підйомної 
рами та вбудованому 
оглядовому вікну.

• Достатня відстань між 
транспортним засобом та 
оператором завдяки довгому 
руків’ю керування.

• Завдяки невеликій власній вазі 
можливе використання з 
автофургонами, на мезонінах і 
в ліфтах.

Гнучкість використання
• Вбудований механізм підйому 

колісних балок забезпечує 
можливість гнучкого 
використання.

• У ролі підіймального візка з 
невеликою висотою він 
ідеально пристосований для 
транспортування на невеликі 
відстані вантажів вагою до 
2000 кг.

• Як дворівневий пристрій 
забезпечує високу 
продуктивність завдяки 
транспортуванню 2 європалет 
одна над одною (механізм 
підйому колісних балок 1 
000 кг / механізм підйому щогли 
800 кг).

• Як штабелер він здатний з 
легкістю штабелювати вантажі 
вагою до 1000 кг на висоті до 
2100 мм.

Інше додаткове оснащення
• Спарені вантажні ролики.
• Тихі вантажні ролики.
• Решітка для захисту вантажу.
• Вбудований зарядний пристрій.
• Виконання для холодильних 

складів.

Система silentDRIVE дозволяє 
працювати з дуже низьким рівнем 
шуму.



Name Tragfähigkeit/ 
Last

Hubhöhe (max.) Fahrgeschwindig 
keit

Arbeitsgangbreit 
e (Palette 
800x1200 längs)

Hubgeschwindig 
keit ohne Last

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

 

 

Заводи, центри збуту і сервіс 
Jungheinrich у Європі ISO 9001/ ISO 

14001.
 

Підлогові підйомно-транспортні 
засоби Jungheinrich відповідають 
європейським вимогам безпеки.  

ТОВ  "Юнгхайнріх Ліфт 
Трак"

вул. Качалова, 5-Г
03126, Київ, Україна
тел. 044 583 1 583

факс 044 583 1 584

info@jungheinrich.ua  
www.jungheinrich.ua
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