
Електричний повідковий візок
EJE 220r / 225r
Hubhöhe: 122 mm / Tragfähigkeit: 2000-2500 kg



Компактний силач
на рампі.
Безпечне та швидке завантаження та розвантаження автомобілів.

Міцні та потужні електричні повідкові візки  EJE 2 мають патентовану функцію підйому для заїзду на рампу, 
завдяки якій завантаження та розвантаження автомобілів на рампі стає ще ефективнішим. При цьому підйом для 
заїзду на рампу працює незалежно від звичайного підйому та дозволяє компенсувати різницю між рівнями на 
рампах з підйомом до  15 відсотків. Для більш швидкого завантаження та розвантаження.Найсучасніша 
електроніка керування також забезпечує простий та безпечний процес маніпулювання. Головка руків'я просто 
наповнена інноваційними технологіями та ідеально адаптується до вимог оператора. Так, наприклад, інтуїтивно 
зрозумілі схема кольорів та розташування перемикачів забезпечують умови для праці без утоми при найвищому 
рівні безпеки.Навіть у питанні довговічності ми приділили увагу деталям. Моделі  EJE з функцією підйому для 
заїзду на рампу оснащені не тільки надзвичайно міцними шасі та посиленими вилами, а ще й безконтактними 
датчиками у голівці руків'я керування. Це є гарантією максимальної відмовостійкості.

 

Alle Vorteile auf einen Blick

• Компенсація різниці між рівнями завдяки функції підйому для заїзду на рампу

• Потужна технологія трифазного струму для максимальної віддачі

• Надзвичайно міцне шасі, розраховане на великі навантаження

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 низькопідйомний візок 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.

Наші ефективні трифазні двигуни 
забезпечують надзвичайно 
високий ККД та потужне 
прискорення. Це гарантує швидку 
зміну напрямку руху, навіть під 
надзвичайно великим 
навантаженням.

Міцне сталева шасі та посилена 
конструкція вил забезпечують 
надзвичайну вантажопідйомність 
при інтенсивній експлуатації - 
амортизовані опорні колеса 
гарантують безпечне виконання 
поворотів навіть під великим 
навантаженням

Патентована функції підйому для 
заїзду на рампу ідеально 
адаптується до Вашої 
індивідуальної області 
використання. Таким чином, схили 
та підйоми до 15 % не становлять 
жодної проблеми - в якості опції 
можлива адаптація до умов 
холодильного складу.

Ефективна технологія трифазного 
струму
• Високий ККД та відмінне 

керування 
енергоспоживанням;

• Швидке прискорення навіть з 
максимальним 
навантаженням.

• Швидка зміна напряму руху 
без «секунди на роздуми».

• Відсутність вугільних щіток: 
тяговий двигун не потребує 
технічного обслуговування.

• 2-річна гарантія на тяговий 
двигун.

Професійне керування 
акумулятором
• Ємність акумулятора до 375 

А·год забезпечує тривалу 
експлуатацію.

• Коротка версія: 2 PzS 
180 А∙год / 250 А∙год.

• Довга версія: 3 PzS 375 А∙год.
• Вбудований зарядний 

пристрій (24 V/30 А для 
заливних та необслуговуваних 
акумуляторів) забезпечує 
просте заряджання 
акумулятора від будь-якої 
мережевої розетки (опція).

• Можливість заміни 
акумулятора збоку для 
експлуатації в кілька змін 
(опція).

Поставляється з літій-іонним 
акумулятором
• Високий коефіцієнт 

доступності завдяки 
надзвичайно швидкому 
заряджанню;

• Заміна акумулятора не 
потрібна.

Міцна конструкція для навіть 
найважчих умов експлуатації
• Фартух з високоякісної 8 мм 

сталі на передній рамі.
• Посилена конструкція вил для 

більшої вантажопідйомності.
• Гарантія 2 роки на тяговий 

двигун.
• Потужне прискорення.

Оптимальне положення на 
поворотах
• Підпружинені та амортизовані 

опорні колеса - з'єднані 
системою торсіонного зв'язку 
ProTracLink - розподіляють 
опорну реакцію залежно від 
ситуації руху.

• Ідеальний варіант для 
застосування на рампах, а 
також для завантаження та 
розвантаження автомобілів.

• Рівномірне розподілення ваги 
на всі колеса під час 
прямолінійного руху.

• Концентровано на зовнішнє 
опорне колесо під час 
повороту.

Зниження витрат на технічне 
обслуговування
• Тяговий двигун трифазного 

струму без вугільних щіток, 
який не потребує технічного 
обслуговування.

• Легкий доступ до всіх агрегатів 
завдяки цільній конструкції 
передньої кришки, що 
фіксується лише 2 болтами.

• Надійний захист від, 
наприклад, пилу та вологи 
завдяки герметичним кожухам 
блока керування та роз'ємів 
згідно з IP 54.

Компенсація різниці між рівнями 
завдяки функції підйому для заїзду 
на рампу
• Патентована функція підйому 

для заїзду на рампу додатково 
до функції звичайного режиму 
підйому для компенсації різниці 
між рівнями на рампах з 
нахилом чи підйомом до 15 %.

• Підйом для заїзду на рампу 
працює незалежно від 
звичайного підйому, таким 
чином забезпечується 
безпроблемне розвантаження 
або завантаження першого ряду 
піддонів у вантажних 
автомобілях.

Ергономічне руків’я керування
• Зручна шкала кольорів, а також 

кнопки зі стійкими до стирання 
символами для інтуїтивно 
зрозумілого керування.

• Нахил руків'я, оптимально 
адаптований до положення рук 
оператора.

• Кнопка уповільненого ходу на 
нижній стороні головки руків’я 
управління для максимальної 
доступності та руху з 
вертикальним положенням 
руків’я управління.

• Перекидні перемикачі для 
однаково зручного управління в 
будь-якому положенні руків’я 
управління.

• Окрім того, завдяки 
використанню безконтактних 
датчиків з класом захисту IP 65 
головка руків'я гарантує 
максимальну відмовостійкість.

Додаткове обладнання
• Виконання для холодильних 



Übersicht
Die passende Lösung für Ihre Anwendungen:

Name Tragfähigkeit/Last Fahrgeschwindigkeit Arbeitsgangbreite 
(Palette 800x1200 
längs)

Hubgeschwindigkeit 
ohne Last

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

 

 

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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