
Akumulatorowy unoszący wózek 
widłowy
EJD 120
Wysokość podnoszenia: 1500-2100 mm / Udźwig: 2000 kg



Kompaktowy, uniwersalny wózek 
widłowy
do obsługi palet.
Idealny na krótkie dystanse, do składowania ładunków oraz dwupoziomowego 
transportu palet.

Kompaktowy akumulatorowy wózek podnośnikowy z dyszlem EJD 118 jest uniwersalnym urządzeniem, oferującym wysoką 
wydajność w różnego rodzaju zastosowaniach. Na krótkich dystansach może pracować jako wózek unoszący. Dzięki 
unoszonym ramionom wsporczym istnieje możliwość okazjonalnego dwupoziomego transportu palet.

Pracując jako wózek podnośnikowy unoszenie palet ułatwi operatorowi silnik hydrauliczny o regulowanej prędkości 
obrotowej. Opcjonalnie wózki EJD 118 są dostępne także z hydrauliką proporcjonalną zapewniającą jeszcze łagodniejsze 
i precyzyjniejsze opuszczanie ładunku.

Dzięki kompaktowej budowie wózki te mogą pracować na bardzo małej przestrzeni. Bezpieczeństwo gwarantuje przy tym 
funkcja jazdy spowolnionej, która umożliwia manewrowanie z dyszlem ustawionym w pozycji pionowej, z mocno 
zredukowaną prędkością.

EJD 118 jest wózkiem uniwersalnym, który odznacza się zwrotnością, efektywnością i niskim zużyciem energii w każdej 
sytuacji.

 

Korzyści

• Zintegrowane dodatkowe unoszenie ramion podporowych do transportu palet 

5 lat beztroski. Gwarantujemy.

Ekstremalnie krótki czas ładowania i bezobsługowość – 
akumulatory litowo-jonowe są zdecydowanie 
najwydajniejszym źródłem energii. Wraz z 5-letnią gwarancją 
na akumulator litowo-jonowy składamy Państwu obietnicę 
jego doskonałej wydajności, niezależnie od liczby 
motogodzin.



Podnośnikowy wózek widłowy Jungheinrich
zapewnia maksymalne korzyści.

Wydajność Bezpieczeństwo Indywidualność
Maksymalna efektywność 
dzięki bardzo wydajnym 
wózkom.

Najlepsze warunki do 
bezpiecznej pracy.

Rozwiązanie tak 
indywidualne jak Państwa 
działalność.

Szybkie i efektywne składowanie 
oraz transport ładunków dzięki 
możliwości przewozu dwóch palet 
jednocześnie. 

Wąska i kompaktowa konstrukcja 
umożliwia bezpieczną pracę także 
na małej przestrzeni. Urządzenia są 
praktycznie niezauważalne i mogą 
pracować w pomieszczeniach, do 
których dostęp mają klienci.  

Urządzenia zarówno jako wózki 
podnośnikowe, jak i unoszące, dzięki 
licznym opcjom wyposażenia 
dodatkowego, dostosowują się do 
niemal wszystkich warunków pracy.  

Inteligentna technologia napędu 
i sterowania
• Silniki w technice prądu 

zmiennego zapewniają jeszcze 
większą efektywność pracy przy 
jednoczesnej redukcji kosztów 
eksploatacji.

• Wysoka wydajność przy 
jednocześnie bardzo oszczędnej 
gospodarce energetycznej.

• Dynamiczne przyspieszenie 
i szybkie zmiany kierunku ruchu.

• speedCONTROL: zabezpieczenie 
przed niekontrolowanym 
staczaniem się z pochyłości.

• Bezobsługowy silnik jazdy bez 
szczotek węglowych.

Efektywna obsługa palet
• Precyzyjne i łagodne 

podnoszenie ładunku dzięki 
silnikowi hydraulicznemu 
o regulowanej prędkości 
obrotowej.

• Łagodne odkładanie ładunku 
dzięki hydraulice proporcjonalnej 
(opcja).

Technologia litowo-jonowa
• Stała dostępność wózka dzięki 

wyjątkowo krótkim czasom 
ładowania.

• Brak konieczności wymiany 
akumulatora.

• Bezobsługowe akumulatory 
litowo-jonowe o długiej 
żywotności zapewniają 
oszczędność kosztów 
w porównaniu do kwasowych 
baterii trakcyjnych.

• Akumulatory litowo-jonowe nie 
gazują, nie ma więc potrzeby 
utrzymywania akumulatorowni.

Informacje na bieżąco
• Liczne instrumenty kontrolne 

i możliwości indywidualnych 
ustawień zapewniają pełną 
kontrolę pracy wózka.

• Wskaźnik rozładowania 
(trójkolorowa świecąca dioda) 
z wyłączeniem funkcji 
podnoszenia.

• Dwucalowy wyświetlacz 
pokazujący stan naładowania 
akumulatora, ilość motogodzin, 
komunikaty zdarzeń 
oraz umożliwiający wybór 
jednego z trzech programów 
jazdy (opcja).

• Uruchamianie wózka z funkcją 
EasyAccess za pomocą 
przycisków funkcyjnych, kodu 
PIN lub transpordera (opcja).

Bezpieczna praca na niewielkiej 
przestrzeni
• Dyskretna i bezpieczna praca 

w miejscach odwiedzanych przez 
klientów dzięki niewielkiej 
długości korpusu.

• Optymalny widok na ładunek 
i końce wideł dzięki niewielkiej 
wysokości zabudowy masztu 
i zintegrowanemu otworowi 
zwiększającemu pole widzenia.

• Długi dyszel zapewnia 
dostateczny odstęp operatora od 
wózka.

• Praca na 
samochodach ciężarowych, 
podestach roboczych lub 
w windach dzięki małej masie 
urządzenia.

Stabilna jazda
• Opatentowany 

system ProTracLink rozkłada siłę 
podporową na kołach 
w zależności od sytuacji.

• Idealne rozwiązanie podczas 
pracy na rampach oraz do 
załadunku i rozładunku 
samochodów ciężarowych.

Wszechstronne zastosowanie
• Zintegrowane dodatkowe 

unoszenie ramion podporowych 
umożliwia wszechstronne 
zastosowanie.

• Jako wózek unoszący jest idealny 
do transportu ładunków o masie do 
2000 kg na krótkich odcinkach.

• Jako urządzenie do 
dwupoziomowego transportu 2 
palet umieszczonych jedna nad 
drugą charakteryzuje się wysoką 
wydajnością (unoszenie na 
ramionach podporowych 1000 kg/ 
podnoszenie 800 kg).

• Jako wózek podnośnikowy służy 
do składowania ładunków o masie 
do 1000 kg i podnoszenia ich na 
wysokość do 2100 mm.

Pozostałe wyposażenie dodatkowe
• Bliźniacze koła podporowe.
• Koła podporowe Silence.
• Krata ochronna ładunku.
• Wbudowany prostownik.
• Wersja do mroźni.

silentDRIVE zapewniający cichą pracę.



Przegląd modeli
Właściwy model dla Państwa aplikacji:

Nazwa Udźwig / ładunek Wysokość 
podnoszenia 
(maks.)

Prędkość jazdy Szerokość 
korytarza 
roboczego 
(paleta 800x1200 
wzdłuż)

Prędkość 
podnoszenia 
bez ładunku

EJD 120 2.000 kg 2.100 mm 6 km/h 2.130 mm 0.30 m/s

 

 

Dla zakładów produkcyjnych w 
Norderstedt, Moosburg i Landsberg.  

Wózki jezdniowe firmy Jungheinrich 
spełniają europejskie wymogi 

bezpieczeństwa.  

Jungheinrich Polska Sp. z o.o.

ul. Świerkowa 3, Bronisze k. Warszawy

05-850 Ożarów Mazowiecki

PL1130082801

telefon +48 22 332 88 00

fax +48 22 332 88 01

infolinia 0801 300 801

info@jungheinrich.pl  
www.jungheinrich.pl
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