
Електричний повідковий візок
EJD 220
: 1660-2560 mm / : 2000 kg



Міцний майстер на всі руки
у переміщенні важких вантажів.
Подвійний ефект у дворівневому режимі.

Гнучкий у використанні та міцний  EJD 220 поєднує властивості низько- та високопідйомних візків в одному 
пристрої. Тому цей універсальний пристрій добре підходить для застосування як при завантаженні та 
розвантаженні автомобілів, так і при закладенні товару на зберігання та заборі його зі зберігання. Окремою 
перевагою при перевезенні товарів є можливість роботи у дворівневому режимі. В цьому режимі можуть 
перевозитися дві палети одночасно, що суттєво підвищує ефективність перевалювання вантажів. Надзвичайно 
міцна конструкція штабелера дозволяє без проблем обробляти важкі вантажі. Про необхідний рівень безпеки під 
час руху дбає патентована система ProTracLink, яка забезпечує рівномірний розподіл ваги. Підйомні колісні балки, 
у свою чергу, забезпечують надійний переїзд через нерівності підлоги.Окрім того, EJD 220 оснащено потужним 
трифазним двигуном. Він живиться від витривалих акумуляторів з можливістю бічної заміни. Таким чином, ніщо 
не заважає роботі в кілька змін.

 

• Вбудований механізм підйому колісних балок для використання у 
дворівневому режимі

• Потужний трифазний тяговий 1,6-кіловатний двигун, що не потребує 
технічного обслуговування

• Торсіонний зв'язок ProTracLink для високої стабільності

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.

Витривалі акумулятори, доступні 
опціонально у літій-іонному 
варіанті, та трифазний двигун, що 
не потребує технічного 
обслуговування, з дуже високим 
ККД забезпечують надзвичайно 
довгу експлуатацію.

Завдяки 2-дюймовому дисплею 
всі важливі функції цього 
штабелера завжди у Вашому полі 
зору. Це забезпечує надійний 
контроль та зводить ризик 
помилок до мінімуму.

Ці машини ідеально адаптуються 
до різних умов сценарію 
використання та вимог оператора: 
від відмінної оглядовості то 
надзвичайно тихого підйомного 
двигуна.

Тривала експлуатація зі свинцево 
-кислотним акумулятором
• Ємність акумулятора до 375 

А·год для тривалої 
експлуатації;

• Доступ до акумулятора збоку 
(опція) для його швидкої 
заміни в разі експлуатації в 
кілька змін.

• вбудований зарядний 
пристрій (24 V/30 А для 
заливних та необслуговуваних 
акумуляторів) для простого 
заряджання акумулятора від 
будь-якої мережевої розетки 
(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 
акумуляторами.

• Не потрібні спеціальні 
приміщення для заряджання 
та вентиляція, оскільки під час 
заряджання не виділяється газ.

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;

•

Стабільність руху
• Запатентована система 

торсіонного зв'язку ProTracLink 
для рівномірного розподілу 
опорної реакції під час 
прямолінійного руху або 
концентровано на зовнішнє 
опорне колесо під час 
повороту завдяки 
підпружиненим та 
амортизованим опорним 
колесам;

• менше зношування опорних 
коліс та уникнення 
пошкоджень у разі навскісного 
заїзду на рампу за допомогою 
механізму регулювання рівня 
на рампі.

Безпечне штабелювання та 
розштабелювання
• Інтуїтивно зрозуміле 

керування всіма функціями 
підйому та опускання за 
допомогою 
багатофункціональної голівки 
руків'я;

• Точний і плавний підйом 
вантажу за допомогою 
гідравлічного двигуна з 
регулюванням частоти 
обертання.

• Плавне опускання вантажу 
завдяки пропорційній 
гідравліці.

• достатня відстань між 
транспортним засобом та 
оператором завдяки довгому 
руків’ю керування;

• Рух у найвужчих місцях із 
вертикальним положенням 
руків’я управління за 
допомогою кнопки 
уповільненого руху.

Доступ до інформації в будь-який 

Праця у комфортних умовах
• Надзвичайно міцна конструкція 

для експлуатації у режимі 
перевезення двох піддонів 
одночасно що сприяє 
підвищенню ефективності;

• стійка підйомна щогла, 
максимальне навантаження для 
механізму підйому колісних 
балок 2 000 кг, підйому щогли - 
1 000 кг;

• чудова оглядовість кінців вил 
завдяки спеціальній формі 
акумуляторного відсіку;

• упор на колісній балці для 
точного позиціювання 2 
зачеплених палет одна над 
одною;

• потужний, надзвичайно тихий 
підйомний двигун з легкістю 
переміщує навіть дуже тяжкі 
вантажі;

• великий знімний відсік для 
речей та затискач для паперів 
для розміщення необхідного 
приладдя.

Додаткове обладнання
• Версія для холодильних складів.
• Решітка для захисту вантажу.



Name Tragfähigkeit/ 
Last

Hubhöhe (max.) Fahrgeschwindig 
keit

Arbeitsgangbreit 
e (Palette 
800x1200 längs)

Hubgeschwindig 
keit ohne Last

EJD 220 2.000 kg 2.560 mm 6 km/h 2.243 mm 0.25 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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