
Innowacyjna, bezpieczna technologia 
litowo-jonowa

Stała dostępność wózków dzięki szyb-
kiemu ładowaniu i doładowaniu

Bardzo duża efektywność energetyczna

Bezobsługowość

Długa żywotność

Akumulator litowo-jonowy 24 V 
(110/240/360 Ah)
System akumulatorów oparty na technologii litowo-jonowej

Wydajny, trwały, bezobsługowy – to zalety naszego akumulato-
ra litowo-jonowego (110/240/360 Ah). Krótkie czasy ładowania, 
bezobsługowa praca i długa żywotność akumulatora to cechy 
pozwalające obniżyć koszty całkowite. Wysoka sprawność 
ładowania i system odzyskiwania energii podczas hamowa-
nia umożliwia oszczędność energii na poziomie 20 procent 
i więcej.

Wysokowydajne ogniwa energetyczne akumulatora litowo-
-jonowego charakteryzują się bardzo krótkim czasem ładowa-
nia. Już po 30-minutowym doładowaniu akumulator osiąga 
50 procent swojej sprawności. Po 80 minutach osiąga stan 
pełnego naładowania. Możliwość doładowania umożliwia stałe 
użytkowanie wózków nawet przez 24 godziny na dobę, 7 dni 
w tygodniu, bez konieczności wymiany akumulatora.

Wykorzystując najnowszą technologię litowo-jonową, opra-
cowaliśmy całkowicie bezobsługowy akumulator, który oferuje 
imponującą żywotność do 3000 pełnych cykli i znacznie 
większej liczby cykli częściowych. Dla porównania: w przy-
padku akumulatorów kwasowo-ołowiowych zakłada się okres 
użytkowania od 900 do 1200 cykli.

Aby zagwarantować maksymalną wydajność, bezpieczeństwo 
i komfort codziennej eksploatacji, akumulator, prostownik i wó-
zek są do siebie precyzyjnie dopasowane. Ponadto akumulator 
jest stale monitorowany przez nasz innowacyjny, zintegrowany 
system zarządzania akumulatorem.

Akumulatorów litowo-jonowych nie dotyczy problem wydosta-
jących się gazów lub kwasów, jak ma to miejsce w przypadku 
konwencjonalnych akumulatorów ołowiowo-kwasowych. Na 
przykład pojazdy z akumulatorami litowo-jonowymi mogą być 
bez problemu używane również w przemyśle spożywczym.

Sprawdzone właściwości naszych wózków – solidna konstruk-
cja, wydajna technika prądu zmiennego i wyjątkowa ergo-
nomia – są perfekcyjnie uzupełniane przez tę nowoczesną 
i wysoce wydajną technologię magazynowania energii.
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Rozmiar S Rozmiar M Rozmiar LS Rozmiar LB Rozmiar przy 
bocznej wymia-
nie akumulatora

Pojemność znamionowa 110 Ah 240 lub 360

Pojemność znamionowa 2816 Wh 6144 lub 9216 Wh

Napięcie znamionowe 
akumulatora

25,6 V

Napięcie znamionowe 
wózka

24 V

Chemia ogniw litowo-żelazowo-fosforanowa

Temperatura robocza 
podczas eksploatacji1)

–10°C do 55°C (nie do chłodni)

Temperatura robocza 
podczas ładowania2)

0°C do 40°C

Stopień ochrony / udary IP54 / jak sterownik wózka

Masa (z obciążnikiem) 139 kg 210 kg 370 kg 288 kg 288 kg

Wymiary w mm 660X145X590 624x207x627 800x213x785 624x284x683 624x284x627
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Wskaźnik stanu nałado-
wania

Wyświetlacz 2-calowy Dostępne wyświetlacze wózka

Czas ładowania za pomo-
cą zewnętrznej ładowarki 
SLH090i 24/100

Maks. 80 min

Doładowanie za pomocą 
zewnętrznej ładowarki

50% pojemności znamionowej w 30 min

Czasy ładowania za 
pomocą wbudowanego 
prostownika

Maks. 210 min Brak
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Dostępne między innymi 
dla wózków:

EJE 116/118/120

EJE C20

EJC 110/112

EJC 112z

EMD 118

EJD 118

EJE 116/118/120

EJE 220/225/

230 / 235

EJC 212/214/216

EJC B12

EJD 118

EJD 220

ECE 220/225

ECE 310

EZS 350

EZS C40

ESE 220

ESE 320

ERE 214/216/316

ESC 214z/216z 
316z

ESD 220

ERE 120

ERE 225

EJC 212/214/216

EJC 220

EJC B14/B16

ERC 212/214/ 
216/220

ERD 220

EKS 110

EJE 225

ESE 120

EJC 212/214/216

EJC 220

EJD 220

ERC 212/214/216

ERD 220

ESD 120

Stan: 11/2016

Dane techniczne

1) Wydajność akumulatora zależy od temperatury.

2) W zależności od temperatury akumulatora.
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Korzystaj z zalet

Długi czas pracy
Możliwość ekonomicznego wykorzysta-
nia w ciągłym trybie zmianowym:
• nieograniczone możliwości szybkiego 

ładowania i doładowania.
• brak konieczności wymiany akumula-

tora.
• dostępne w połączeniu z wbudo-

wanym (przy 110 Ah) lub stacjonar-
nym  prostownikiem (SLH 090i 24 V).

Optymalizacja ładowania za pomocą 
prostownika wysokiej częstotliwości
Wyjątkowo krótkie czasy ładowania 
gwarantują w każdej chwili wysoką dys-
pozycyjność wózka i dużą elastyczność 
w codziennej eksploatacji:
• 50 procent pojemności osiąga się już 

po 30 minutach ładowanie, pełne 
naładowanie po 80 minutach (przy 
użyciu prostownika stacjonarnego),

• idealny do ładowania podczas przerw 
i przestojów,

• możliwość przerwania ładowania 
w dowolnym momencie,

• wbudowany prostownik (opcja 
w przypadku 110 Ah) lub gniazdo 
ładowania komfortowego (standard 

w 240/360 Ah) umożliwia wygodne 
ładowanie w każdej chwili.

Bezobsługowe akumulatory
Akumulator litowo-jonowy jest całko-
wicie bezobsługowy i nie „gazuje”. Nie 
trzeba pokrywać kosztów konserwacji, 
serwisowania i infrastruktury:
• nie wymaga uzupełniania elektrolitu,
• nie wymaga specjalnych pomieszczeń 

do ładowania wyposażonych w wen-
tylację,

• brak nieprzyjemnego zapachu gazów 
lub kwasów,

• brak konieczności posiadania skom-
plikowanych urządzeń do wymiany 
akumulatora, która wymaga czasu 
i personelu,

• zamknięta konstrukcja (IP54) sprawia, 
że akumulator jest niewrażliwy na 
czynniki zewnętrzne.

Zintegrowany system zarządzania 
akumulatorem (BMS)
System Jungheinrich BMS stale moni-
toruje bilans energetyczny i zapewnia 
niezawodne działanie.

• Wyświetlanie aktualnego stanu na-
ładowania na wyświetlaczu wózka 
(SOC) wraz z wizualizacją rekuperacji 
(odzysku energii).

Bardzo duża efektywność energe-
tyczna
Większa wydajność w porównaniu z kon-
wencjonalnymi technologiami umożliwia 
znaczną redukcję kosztów energii.
• Wydajne i szybkie ładowanie dzięki 

komunikacji pomiędzy akumulatorem 
a prostownikiem.

• Nawet przy ekstremalnych wyma-
ganiach prądowych, takich jak praca 
przy pełnym obciążeniu, akumulator 
dostarcza pełną energię (brak spadku 
napięcia jak w przypadku akumulato-
rów kwasowo-ołowiowych).

• Wysoka sprawność elektrochemiczna 
zarówno podczas ładowania, jak i roz-
ładowywania, jazdy i podnoszenia.

• Doskonała koordynacja akumulatora, 
wózka i ładowarki pozwala zaoszczę-
dzić energię sieciową i zmniejszyć 
emisję CO₂.

Typowy przebieg napięcia w porównaniu:
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Dostępna pojemność  
w % (SOC)

Akumulator litowo-jonowy

Akumulator kwasowo-ołowiowy

Wygodne ładowanie (z akumulato-
rem 240/360 Ah)



Jungheinrich 
Polska Sp. z o.o.

Bronisze, ul. Świerkowa 3
05-850 Ożarów Mazowiecki
PL1130082801
telefon +48 22 332 88 00
infolinia 0801 300 801

info@jungheinrich.pl
www.jungheinrich.pl

Pojazdy Jungheinrich 
odpowiadają europejskim 
normom bezpieczeństwa.

Dla zakładów produkcyjnych  
w Norderstedt, Moosburg  

i Landsberg.
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