
Elektrinis vairalazde valdomas kėlimo 
vežimėlis
EJD 220
Kėlimo aukštis: 1660-2560 mm / Keliamoji galia: 2000 kg



Tvirtas daugiafunkcis krautuvas
sunkių krovinių gabenimui.
Pasižymi dvigubu našumu dėl dviejų padėklų paėmimo.

Lanksčiai naudojamas ir tvirtas EJD 220 derina žemai ir aukštai keliančių vežimėlių požymius viename technikos vienete. Šis 
universalus prietaisas naudojamas ir sunkvežimiams pakrauti ir iškrauti bei prekės sukrauti ir iškrauti. Ypatingas jo privalumas 
gabenant prekes yra galimybė vienu metu paimti du padėklus. Vienu metu galima gabenti su padėklus, dėl ko žymiai 
padidėja prekių perkrovimo efektyvumas. Itin tvirta krautuvo konstrukcija leidžia laisvai gabenti sunkius krovinius. Reikiamą 
važiavimo saugumą užtikrina mūsų patentuota „ProTracLink“ sistema, tolygiai paskirstanti krovinį. Pakeliamos ratukinės šakės 
užtikrina saugų važiavimą nelygiais paviršiais.Be to, EJD 220 krautuvuose naudojami galingi trifaziai varikliai. Jie varomi 
ilgaamžiais akumuliatoriais, kuriuos galima saugiai pakeisti išimant per šoną. Dėl to galima nepertraukiamai dirbti kelias 
pamainas.

 

Visi privalumai trumpai

• Integruotos ratukinės šakės dviejų padėklų kėlimui

• Galingas, techninės priežiūros nereikalaujantis 1,6 kW trifazis variklis

• Didelį stabilumą užtikrinanti judamoji svirtis „ProTracLink“

• Tikslus krovinio padėties nustatymas ir lėtoji eiga

• Intuityviai valdoma daugiafunkcė vairalazdės galvutė

5 metai be rūpesčių. Garantuota.

Dėl ypač greito įkrovimo ir nulinių techninės priežiūros 
sąnaudų ličio jonų akumuliatoriai tampa ilgalaikiu energijos 
šaltiniu. Suteikdami 5 metų garantiją Jūsų ličio jonų 
akumuliatoriui pažadame ilgalaikį našumą nepriklausomai nuo 
darbo valandų skaičiaus.



Jūsų „Jungheinrich“ aukštai keliantis ve
didžiausiai kliento naudai.

Efektyvumas Saugumas Individualumas
Didžiausia galia, 
pasiekiama 
efektyviausiomis 
transporto priemonėmis.

Geriausios saugaus darbo 
sąlygos.

Transporto priemonė tokia 
pat individuali kaip ir Jūsų 
verslas.

Ilgaamžiai akumuliatoriai, kurie 
pasirinktinai gali būti ličio jonų 
technologijos pagrindu, ir labai 
efektyvus trifazis variklis, kuriam 
nereikia techninės priežiūros, 
užtikrina ypač ilgą naudojimo 
trukmę.

2 colių ekrane visada matote visas 
svarbiausias šių krautuvų funkcijas. 
Tai užtikrina saugią apžvalgą ir 
sumažina klaidų riziką.

Šie krautuvai puikiai pritaikomi prie 
skirtingų darbo reikalavimų ir 
operatorių: nuo puikaus matomumo iki 
itin tyliai veikiančio kėlimo variklio.

Ilga veikimo trukmė su švino 
rūgšties akumuliatoriumi
• Akumuliatoriaus talpa iki 375 Ah 

garantuoja ilgą veikimo trukmę.
• Akumuliatorius išimamas per 

šoną, kad jį būtų galima greitai 
pakeisti, dirbant keliomis 
pamainomis.

• Integruotas įkroviklis (24 V / 30 A 
akumuliatoriams su skysčiais ir 
akumuliatoriams, kuriems nereikia 
priežiūros) garantuoja paprastą 
įkrovimą iš kiekvieno tinklo 
kištukinio lizdo (papildoma 
įranga).

Ličio - jonų technologija
• Didelis prieinamumas dėl labai 

trumpo pakrovimo laiko.
• Nereikia keisti baterijos.
• Mažesnės sąnaudos dėl ilgos 

naudojimo trukmės ir dėl to, kad 
nereikia atlikti techninės 
priežiūros, palyginti su švino 
rūgštiniais akumuliatoriais.

• Nereikia įkrovimo patalpų ir 
vėdinimo, kadangi nesusidaro 
dujų.

Išmani pavarų technika ir valdymo 
sistema
• Trifaziai varikliai užtikrina didesnį 

našumą tuo pačiu sumažinant 
veiklos sąnaudas dėl puikiai 
suderintos mūsų valdymo 
sistemos.

• Didelis efektyvumas su puikiu 
energijos balansu.

• Galingas greitėjimas ir greitai 
keičiama važiavimo kryptis.

• „speedCONTROL”: Apsauga nuo 
riedėjimo atgal įkalnėse.

• Traukos variklis be anglinių 
šepetėlių, kuriam nereikia 
techninės priežiūros.

Stabilus važiavimas
• Atraminiai ratai su lingėmis ir 

amortizatoriais, sujungti su 
patentuota judamąja svirtimi 
„ProTracLink“, tolygiai paskirsto 
atraminę jėgą visiems ratams 
važiuojant tiesiai arba 
koncentruotai išoriniam 
atraminiam ratui važiuojant 
posūkyje.

• Dėl išlyginamo lygio atraminiai 
ratai mažiau dėvisi ir išvengiama 
žalos įstrižai užvažiuojant ant 
rampos.

Saugus sukrovimas bei iškrovimas
• Intuityvus visų kėlimo ir nuleidimo 

funkcijų valdymas daugiafunkce 
vairalazdės galvute.

• Krovinys tiksliai ir švelniai keliamas 
reguliuojamo sukimosi greičio 
hidrauliniu varikliu.

• Švelnų krovinio padėjimą užtikrina 
proporcingoji hidraulinė sistema.

• Pakankamą atstumą tarp 
operatoriaus ir krautuvo užtikrina 
ilga apsauginė vairalazdė.

• Važiavimas siaurose patalpose, kai 
vairalazdė pakelta vertikaliai, 
paspaudus lėtosios eigos 
mygtuką.

Visada gerai informuotas
• Dėl daugybės kontrolės prietaisų 

ir nustatymo galimybių galima 
kontroliuoti vienu žvilgsniu.

• Transporto priemonė aktyvinama 
„EasyAccess“ programuojamuoju 
mygtuku, PIN kodu arba 
papildomai įsigyjama siųstuvo- 
imtuvo kortele.

• 2 colių ekrane informuojama apie 
akumuliatoriaus būseną, darbo 
valandų skaičių, važiavimo greitį ir 
klaidų kodus.

• 3 važiavimo programos 
pasirenkamos papildomu 
programuojamu klavišu 
(pasirinktinai).

Patogu dirbti
• Ypač tvirta konstrukcija, leidžianti 

transportuoti du padėklus, dėl ko 
padidėja našumas.

• Stabilus kėlimo mechanizmas: 
maksimali apkrova keliant 
ratukinėmis šakėmis yra 2000 kg, 
keliant stiebu – 1000 kg.

• Puikus šakių galų matomumas dėl 
specialios formos akumuliatoriaus 
gaubto.

• Ratukinių šakių ribotuvas užtikrina, 
kad paimti 2 padėklai bus tiksliai 
padėti vienas ant kito.

• Galingas, labai tyliai veikiantis 
kėlimo variklis, kuris lengvai pakelia 
ir nuleidžia net sunkiausius 
krovinius.

• Didelė nuimamoji dėtuvė bei dėklas 
popieriui su spaustuku skirti 
būtiniems reikmenims susidėti.

Papildoma įranga
• Šaldomųjų sandėlių versija.
• Apsauginės krovinio grotelės.



Modelis apžvalga
Tinkamas jūsų programų modelis:

Pavadinimas Talpa / apkrovos Kėlimo aukštis 
(maks.)

Važiavimo greitis Darbinis plotis 
(800x1200 
išilginis padėklas)

Kėlimo greitis be 
krovinio

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

 

 

Vokietijos produkcijos gamyklos 
Norderstedte, Moosburge ir Landsberge 

yra sertifikuotos.
 

„Jungheinrich“ krautuvai atitinka Europos 
saugos reikalavimus.  

Jungheinrich Lift Truck UAB

Liepkalnio g. 85A

LT-02120 Vilnius

Lietuva

Telefonas +370 5 2322242

Faksas +370 5 2647600

info@jungheinrich.lt  
www.jungheinrich.lt
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