
Akumulatorowy unoszący wózek 
widłowy
EJE 220r / 225r
Wysokość podnoszenia: 122 mm / Udźwig: 2000-2500 kg



Kompaktowy i mocny
do pracy na rampie.
Szybki załadunek i rozładunek samochodów ciężarowych.

Wytrzymałe i wydajne akumulatorowe wózki widłowe z dyszlem EJE 2 są wyposażone w opatentowaną funkcję ułatwiającą 
pracę na rampie, która usprawnia załadunek i rozładunek samochodów ciężarowych. Funkcja ułatwiająca pracę na rampie 
działa niezależnie od normalnego unoszenia i umożliwia wyrównanie poziomów na rampach o nachyleniu do 15 proc. Dla 
jeszcze szybszego załadunku i rozładunku.

Nowoczesne sterowanie zapewnia ponadto łatwą i bezpieczną obsługę. Głowica dyszla wyposażona w innowacyjne 
rozwiązania jest idealnie dopasowana do potrzeb operatora. Czytelna symbolika kolorystyczna i intuicyjne rozmieszczenie 
przełączników gwarantują bezpieczną pracę bez zmęczenia.

Także w kwestii długiej żywotności elementów zwracaliśmy uwagę na detale. Modele EJE z funkcją ułatwiająca pracę na 
rampie dysponują nie tylko bardzo wytrzymałą ramą i wzmocnionymi widłami, lecz także bezdotykowymi czujnikami 
na głowicy dyszla. Zapewnia to maksymalną trwałość.

 

 

Korzyści

• Wyrównanie poziomów dzięki funkcji ułatwiającej pracę na rampie

• Technika prądu zmiennego dla maksymalnej wydajności

• Niezwykle wytrzymała rama do intensywnych zastosowań

• Nowoczesne sterowanie zapewniające wygodną obsługę

• Doskonała gospodarka energetyczna gwarantująca niskie koszty eksploatacji

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.

100% satysfakcji. Gwarantujemy.

Jesteśmy pewni naszych technologii. Do tego stopnia, że 
gwarantujemy powrót do pierwotnej technologii w ciągu 6 
miesięcy od chwili otrzymania akumulatora.



Unoszący wózek widłowy
zapewnia maksymalne korzyści.

Wydajność Bezpieczeństwo Indywidualność
Maksymalna efektywność 
dzięki bardzo wydajnym 
wózkom.

Najlepsze warunki do 
bezpiecznej pracy.

Rozwiązanie tak 
indywidualne jak Państwa 
działalność.

Nasze efektywne silniki w technice 
prądu zmiennego zapewniają 
wysoką sprawność i dynamiczne 
przyspieszenie. Gwarantuje to szybką 
zmianę kierunku jazdy, nawet 
z ciężkim ładunkiem.

Solidne stalowe podwozie 
i wzmocniona konstrukcja wideł 
zapewniają wyjątkowo duży udźwig, 
a amortyzowane koła podporowe 
gwarantują bezpieczne pokonywanie 
zakrętów, nawet przy dużym 
obciążeniu.

Opatentowana funkcja ułatwiająca 
pracę na rampie pozwala na 
różnorodne zastosowanie wózka. 
Dzięki temu praca na wzniesieniach 
o nachyleniu do 15% nie stanowi 
żadnego problemu – opcjonalnie 
można dostosować je także do pracy 
w mroźniach.

Efektywna technika prądu 
zmiennego
• Wysoka wydajność przy 

jednocześnie bardzo oszczędnej 
gospodarce energetycznej.

• Dynamiczne przyspieszenie także 
z maksymalnym obciążeniem.

• Szybka zmiana kierunku jazdy.
• Brak szczotek węglowych – silnik 

jazdy jest bezobsługowy.
• Dwuletnia gwarancja na silnik 

jazdy.

Profesjonalne zarządzanie energią
• Akumulatory o pojemności do 

375 Ah zapewniają długi czas 
pracy.

• Wersja krótka: 2 PzS 180 Ah/250 
Ah.

• Wersja długa: 3 PzS 375 Ah.
• Wbudowany prostownik (24 V/30 

A) służy łatwemu ładowaniu 
akumulatorów żelowych 
i kwasowych z każdego gniazda 
sieciowego (opcja).

• Możliwość bocznej wymiany 
akumulatora pozwalająca na 
pracę w trybie wielozmianowym 
(opcja).

Dostępny z technologią litowo- 
jonową
• 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.

Wzmocniona konstrukcja 
odpowiednia do intensywnej pracy
• Przednia część ramy wózka 

wykonana z wysokogatunkowej 
stali o grubości 8 mm.

• Wzmocniona konstrukcja dla 
dużych udźwigów.

• Dwuletnia gwarancja na silnik 
jazdy.

• Dynamiczne przyspieszenie.

Optymalna stabilność
• Koła podporowe połączone ze 

sobą systemem ProTracLink 
rozkładają siłę podporową w 
zależności od warunków jazdy.

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

• Równomierny rozkład obciążenia 
na wszystkie koła podczas jazdy 
na wprost.

• Tylko na zewnętrzne koła 
podporowe podczas jazdy na 
zakrętach.

Niższe koszty serwisowe
• Bezobsługowy silnik w technice 

prądu zmiennego.
• Prosty, bezpośredni dostęp do 

wszystkich komponentów dzięki 
jednoczęściowej przedniej 
obudowie, mocowanej tylko 
dwiema śrubami.

• Ochrona przed kurzem i wilgocią 
dzięki szczelnej obudowie układu 
sterownia i wtyczek zgodnie z IP 
54.

• Opatentowany system 
ProTracLink: Mniejsze zużycie kół 
podporowych podczas 
nierównego podjazdu na rampę 
dzięki automatycznemu 
wyrównaniu poziomu.

Wyrównanie poziomów dzięki funkcji 
ułatwiającej pracę na rampie
• Opatentowana funkcja ułatwiająca 

pracę na rampie umożliwia 
wyrównywanie poziomów na 
rapach o nachyleniu do 15%.

• Funkcja ta działa niezależnie od 
standarowego unoszenia, dzięki 
niej można bez problemu 
załadować i rozładować pierwszy 
rząd palet w samochodzie 
ciężarowym.

Ergonomiczna głowica dyszla
• Intuicyjna obsługa dzięki czytelnej 

symbolice i przyciskom z 
nieścieralnymi symbolami.

• Kształt głowicy dyszla został 
optymalnie dopasowany do 
położenia dłoni operatora.

• Wygodnie umiejscowiony na 
spodzie głowicy dyszla przycisk 
jazdy spowolnionej, łatwo 
dostępny podczas jazdy 
w ustawieniu pionowym.

• Przełączniki kołyskowe są łatwo 
dostępne przy każdym ustawieniu 
dyszla.

• Wysoki poziom bezawaryjności 
głowicy dyszla dzięki 
bezobsługowej sensoryce (klasa 
szczelności IP 65).

Wyposażenie dodatkowe
• Wersja do mroźni.
• Krata ochronna ładunku.



Przegląd modeli
Właściwy model dla Państwa aplikacji:

Nazwa Udźwig / ładunek Prędkość jazdy Szerokość korytarza 
roboczego (paleta 
800x1200 wzdłuż)

Prędkość podnosze
nia bez ładunku

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

 

 

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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