
Transpalet electric cu manşă de 
comandă
EJE 220r / 225r
înălţime de ridicare: 122 mm / Capacitatea de încărcare: 2000-2500 kg



Pachet de forţă compact
cu utilizare pe rampă.
Încărcare și descărcare sigură şi rapidă a autocamioanelor.

Transpaleţii electrici cu manşă de comandă EJE 2, robuşti şi performanţi, dispun de un mecanism patentat de ridicare în 
rampă, care face şi mai eficientă încărcarea şi descărcarea autocamioanelor la rampă. Mecanismul de ridicare în rampă 
lucrează independent de cel pentru ridicare normală şi permite egalizarea nivelului la rampe cu pantă de până la 15 
procente. Pentru încărcare și descărcare şi mai rapide.Cele mai moderne sisteme electronice de comandă asigură în plus 
manevrarea simplă şi sigură. Capul manşei de comandă încorporează tehnologii inovatoare şi este adaptat perfect în funcţie 
de operator. Astfel, schema cromatică intuitivă şi dispunerea comutatoarelor permite lucrul fără efort, în condiţii de maximă 
siguranţă.Şi în ceea ce priveşte durabilitatea atenţia a mers până la nivel de detaliu. Modelele EJE, cu mecanism de ridicare în 
rampă, dispun nu doar de un şasiu extrem de stabil şi furci ranforsate, ci şi de senzori pentru comandă fără atingere în capul 
manșei de comandă. Este garantată astfel o protecţie maximă contra defecţiunilor.

 

Toate avantajele dintr-o privire

• Egalizarea nivelului prin mecanism de ridicare în rampă

• Tehnologie trifazică pentru performanță maximă

• Şasiu extrem de robust, pentru solicitări dificile

• Sistem de comandă electronic de ultimă generaţie pentru manevrare perfectă

5 ani fără griji. Garantat.

Timpii de încărcare extrem de reduşi şi lipsa completă a 
cheltuielilor de întreţinere fac ca bateriile Li-Ion să fie de 
departe cea mai durabilă sursă de energie. Garanția de 5 ani la 
bateriile litiu-ion include promisiunea noastră pentru 
performanța pe termen lung, indiferent de numărul de ore de 
funcționare.



Transpaletul Jungheinrich cu operare la mic
cu avantaje maxime pentru client.

Eficienţă Siguranță Individualitate
Performanţe maxime cu 
cele mai eficiente utilaje.

Cele mai bune condiţii 
pentru lucrul în siguranţă.

Un utilaj la fel de unic ca şi 
afacerea dvs.

Eficienţa motoarelor noastre trifazice 
asigură o eficacitate deosebită, 
dublată de accelerare puternică. 
Schimbare rapidă a sensului de 
deplasare est astfel garantată chiar şi 
cu cele mai grele încărcături.

Şasiul robust din oţel şi construcţia 
rigidizată a furcilor asigură o 
capacitate portantă deosebită în 
timpul utilizării intense - roţile de 
sprijin cu amortizare garantează o 
poziţie sigură în curbe chiar şi cu 
încărcături grele

Mecanismul patentat de ridicare în 
rampă se potriveşte perfect 
domeniului dvs. de utilizare. Astfel, 
rampele cu pantă de până la 15 % nu 
reprezintă o problemă - opţional şi 
adaptate pentru utilizarea în depozite 
frigorifice.

Tehnologie trifazică eficientă
• Eficienţă ridicată cu un excelent 

management al energiei.
• Accelerare puternică, chiar şi cu 

sarcină maximă.
• Schimbare rapidă a sensului de 

deplasare, fără obişnuita „secundă 
de gândire".

• Lipsa periilor de cărbune - 
motorul de deplasare nu necesită 
întreţinere.

• 2 ani garanţie pentru motorul de 
deplasare.

Management profesional al bateriei
• Tehnologia trifazica combinata 

cu bateriile cu capacitate de până 
la 375 Ah permit perioade lungi 
de utilizare.

• Versiunea scurtă: 2 PzS 180 Ah/ 
250 Ah.

• Versiunea lungă: 3 PzS 375 Ah.
• Încărcător încorporat (24 V/30 A 

pentru baterii cu plumb şi acid şi 
cele fără necesar de întreţinere) 
pentru încărcarea simplă a 
bateriei la orice priză (opțional).

• Posibilitate de schimbare pe 
laterală a bateriei, pentru lucrul în 
mai multe schimburi (opţional).

Disponibil cu tehnologie Litiu-Ion
• Disponibilitate ridicată, datorită 

intervalului de încărcare extrem 
de scurt.

• Nu este necesară schimbarea 
bateriei.

• Reducerea costurilor faţă de 
bateriile Plumb/acid, datorită 
duratei de viaţă mai lungi şi 
faptului că nu necesită întreţinere.

• Lipsa necesităţii spaţiilor pentru 
încărcare şi a ventilaţiei, dat fiind 
că nu se generează gaze.

Construcţie robustă chiar şi pentru 
cele mai dure condiţii
• Apărători din oţel de mare calitate 

de 8 mm pe cadrul frontal.
• Construcţie rigidizată a furcii 

pentru capacităţi portante 
ridicate.

• Doi ani garanţie pentru motorul 
de deplasare.

• Accelerare puternică.

Poziţie optimă în curbe
• Roţile de sprijin cu amortizare şi 

capitonaj elastic, conectate cu 
balansorul de cuplare 
"ProTracLink", repartizează forţa 
de susţinere în funcţie de situaţie.

• Perfect pentru utilizarea la rampe 
de încărcare, precum şi la 
încărcarea și descărcarea 
autocamioanelor.

• Repartizare uniformă a sarcinii pe 
toate roţile la deplasare înainte.

• Concentrat pe roata de sprijin 
exterioară la deplasarea în curbe.

Costuri reduse de întreţinere
• Motor de deplasare în curent 

trifazic, fără necesar de întreţinere 
şi fără perii de cărbune.

• Acces facil la toate agregatele 
datorită capotei frontale 
compacte, prevăzută cu doar 2 
şuruburi.

• Protecţie sigură, de ex. împotriva 
prafului şi umezelii prin 
capsularea sistemului de 
comandă şi a ştecherelor 
conform IP 54.

• Sistem ProTracLink patentat: 
Uzură mai redusă a roţilor de 
sprijin la urcarea înclinată pe 
rampă, prin egalizarea automată a 
nivelului.

Egalizarea nivelului prin mecanism de 
ridicare în rampă
• Mecanismul de ridicare în rampă 

patentat, suplimentar faţă de cel 
pentru ridicare normală, care 
permite egalizarea nivelului la 
rampe cu pantă de până la 15 %.

• Mecanismul de ridicare în rampă 
lucrează independent de 
mecanismul de ridicare normal, 
aceasta însemnând că şi primul 
rând de paleţi din autocamion 
poate fi încărcat şi descărcat fără 
probleme.

Cap ergonomic al manşei de 
comandă
• Sistem de culori extrem de clar, 

precum şi butoane cu simboluri 
rezistente la abraziune, pentru 
operare intuitivă.

• Înclinaţia mânerului este adaptată 
în mod optim poziţiei mâinii 
operatorului.

• Buton pentru deplasare lentă pe 
latura inferioară a capului manşei 
de comandă pentru o bună 
accesibilitate şi pentru a permite 
deplasare cu manşa de comandă în 
poziţie verticală.

• Butoane de achionare pentru 
operare la fel de uşoară în orice 
poziţie a manşei de comandă.

• În plus, capul manşei de comandă 
oferă protecție maximă contra 
defecţiunilor prin sistemul de 
senzori contactless, cu protecţie de 
clasa IP 65.

Dotări suplimentare
• Variantă pentru depozite frigorifice.
• Grilaj de protecţie a sarcinii.



Modelul Prezentare generală
Modelul potrivit pentru aplicațiile dvs.:

Nume Capacitate / 
încărcare

Viteza de conducere Lățime de lucru 
(palet 800x1200 
longitudinal)

Viteza de ridicare 
fără sarcină

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
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