
Elektrický ručně vedený nízkozdvižný 
vozík
EJE 220r / 225r
Výška zdvihu: 122 mm / Nosnost: 2000-2500 kg



Kompaktní výkonný vozík
na rampách.
Rychlá a bezpečná nakládka a vykládka nákladních automobilů.

Odolné a výkonné elektrické ručně vedené nízkozdvižné vozíky EJE 2 jsou vybaveny patentovaným zdvihem při vjezdu na 
rampu, který ještě více zvyšuje efektivitu nakládky a vykládky nákladních vozidel. Zdvih při vjezdu na rampu pracuje nezávisle 
na běžném zdvihu a umožňuje vyrovnání nerovnosti rampy se stoupáním až 15 procent. K ještě rychlejší nakládce a 
vykládce.Nejmodernější elektronika řízení navíc zajistí jednoduchou a bezpečnou manipulaci. V hlavici oje, která je perfektně 
přizpůsobena potřebám obsluhy. je ukryta inovativní technika. Například intuitivní barevné schéma a uspořádání ovládacích 
prvků umožňuje práci s nejvyšší mírou bezpečnosti.Také v oblasti dlouhé životnosti jsme se zaměřili na detaily. Modely EJE s 
rampovým přízdvihem jsou vybaveny mimořádně stabilním šasi a zesílenými vidlemi a také bezdotykovými senzory v hlavici 
oje. Tím je zaručena nejvyšší míra spolehlivosti.

 

Přehled výhod

• Vodorovné polohování pomocí zdvihu při vjezdu na rampu

• Výkonná třífázová technologie pro maximální výkon

• Mimořádně odolné šasi ke splnění nejvyšších nároků

• Nejmodernější elektronika pro přesné ovládání

• Hospodárný provoz zaručuje nízké náklady

5 let bez starostí. Zaručeně.

Extrémně rychlé nabíjení a nulová náročnost údržby, dělají z 
baterií Li-Ion jednoznačně nejvytrvalejší akumulátory energie. 
S naší 5letou zárukou na baterie Li-Ion získáváte dlouhodobý 
příslib výkonnosti nezávisle na počtu provozních hodin.



Váš nízkozdvižný vozík Jungheinrich
Pro maximální užitek zákazníka.

Efektivita Bezpečnost Individualita
Maximální výkon 
s nejefektivnějšími vozíky.

Nejlepší předpoklady 
bezpečné práce.

Vozík je stejně individuální, 
jako vaše podnikání.

Naše efektivní třífázové motory se 
postarají o mimořádně vysokou 
účinnost a nabídnou navíc 
dynamické zrychlení. Tím je 
zaručena rychlá změna směru 
pojezdu i s nejtěžším nákladem.

Odolné ocelové šasi a zesílená 
konstrukce vidlí umožní dosažení 
mimořádné nosnosti v intenzivním 
provozu. Tlumená opěrná kola 
zaručují i s těžkým nákladem 
bezpečný průjezd zatáčkami

Patentovaný zdvih při vjezdu na rampu 
vozík perfektně přizpůsobí 
individuálním podmínkám použití. 
Z tohoto důvodu je bez problému 
stoupání až 15 %. Volitelně je možné 
zajistit přizpůsobení pro mrazírenský 
provoz.

Efektivní třífázová technologie
• Vysoká účinnost a vynikající 

energetická hospodárnost.
• Intenzívní zrychlení i při 

maximální zátěži.
• Rychlá změna směru jízdy bez 

jinak obvyklé prodlevy.
• Žádné uhlíkové kartáčky – motor 

pojezdu je bezúdržbový.
• 2letá záruka na motor pojezdu.

Jednoduchá a bezpečná výměna 
baterie
• Kapacita baterie až 375 Ah 

umožňuje dlouhou dobu 
provozu.

• Krátká verze: 2 PzS 180 Ah/ 
250 Ah.

• Dlouhá verze: 3 PzS 375 Ah.
• Integrovaná nabíječka (24 V / 

30 A pro elektrolytické a 
bezúdržbové baterie) ke 
snadnému nabíjení v libovolné 
zásuvce (volitelné příslušenství).

• Možnost boční výměny baterie 
k použití vozíku ve vícesměnném 
provozu (volitelné příslušenství).

Dostupné s lithium-iontovou 
technologií
• Vysoká disponibilita díky 

extrémně krátké době nabíjení.
• Výměna baterie není nutná.
• Úspora nákladů díky delší 

životnosti a bezúdržbovosti oproti 
olověným bateriím.

• Nedochází k tvorbě plynů a tím 
pádem odpadá nutnost ventilace 
nabíjecích prostor.

Robustní konstrukce i k nejtěžšímu 
využití
• Výztuha předního rámu z kvalitní 

oceli 8 mm.
• Zesílená konstrukce vidlí pro 

vysoké nosnosti.
• Dvouletá záruka na trakční motor.
• Silné zrychlení.

Optimální jízda v zatáčkách
• Odpružená a tlumená opěrná 

kola spojená táhlem ProTracLink 
rozdělují opěrnou sílu podle jízdní 
situace.

• Perfektní k využití na nakládacích 
rampách a k nakládce a vykládce 
nákladních automobilů.

• Rovnoměrné rozložení hmotnosti 
na všechna čtyři kola při jízdě 
vpřed.

• Soustředěno na vnější opěrné 
kolo při jízdě v zatáčce.

Snížené náklady na údržbu
• bezúdržbový třífázový trakční 

motor bez uhlíkových kartáčů.
• Snadný přístup ke všem 

komponentám díky jednodílnému 
čelnímu krytu s pouze 2 šrouby.

• Bezpečná ochrana např. před 
prachem a vlhkostí díky 
zapouzdření elektroniky a 
zástrček IP 54.

• Patentovaný systém ProTracLink: 
Menší opotřebení opěrných kol 
při šikmém najíždění na rampu 
díky automatickému vyrovnání 
úrovně.

Vodorovné polohování pomocí zdvihu 
při vjezdu na rampu
• Patentovaný systém zdvihu na 

rampách, který je doplněním 
běžného zdvihu, slouží k vyrovnání 
úrovně na rampách se stoupáním 
až 15 %.

• Zdvih na rampách pracuje nezávisle 
na běžném zdvihu, tzn. naložit a 
vyložit můžete bez problému i první 
řadu palet.

Ergonomická hlavice oje
• Zřetelná barevná systematika i 

tvarová tlačítka odolná proti oděru 
pro intuitivní obsluhu.

• Optimální sklon rukojeti pro 
správný úchop řidičem.

• Tlačítka na spodní straně hlavice 
oje umožňují dobrou dosažitelnost 
při jízdě se svisle stojící ojí.

• Kolébkové tlačítko pro pohodlnou 
obsluhu v každé poloze oje.

• Hlavice oje nabízí navíc maximální 
bezpečnost díky bezdotykovým 
snímačům se stupněm krytí IP 65.

Volitelné vybavení
• Chladírenské provedení.
• Ochranná mříž nákladu.



Přehled modelů
Vhodný model pro vaše použití:

Název Nosnost/náklad Rychlost pojezdu Šířka pracovní uličky 
(palety 800x1200 
uložené podélně)

Rychlost zdvihu bez 
nákladu

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

 

 

Certifikované jsou naše výrobní závody v 
Norderstedtu, Moosburgu a Landsbergu.  

Vozíky Jungheinrich splňují evropské 
bezpečnostní požadavky.  

Jungheinrich (ČR) s.r.o.

Modletice 101

251 01 Říčany

Telefon +420 313 333 111, 333

Fax +420 313 333 777

info@jungheinrich.cz  
www.jungheinrich.cz
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