
Elektrisk palleløfter med styrestang
EJE 220r / 225r
Løftehøjde: 122 mm / Lasteevne: 2000-2500 kg



Den kompakte kraftpakke
på rampen.
Sikker og hurtig på- og aflæsning af lastbiler.

Den robuste og højtydende elektriske, styrestangsstyrede palleløfter EJE 2 er forsynet med et patenteret rampeløft, der gør 
på- og aflæsning af lastbiler endnu mere effektiv. I den forbindelse arbejder rampeløftet uafhængigt af normalløftet og 
muliggør niveauudligning på ramper med stigninger på op til 15 %. Til endnu hurtigere på- og aflæsning.Den mest moderne 
styreelektronik giver endvidere enkel og sikker håndtering. Styrestangen er fuld af innovativ teknik og er perfekt tilpasset 
brugeren. For eksempel betyder intuitiv farvekodning og placering af kontakter, at arbejdet kan udføres sikkert, uden at 
føreren bliver træt.Hvad angår holdbarhed, er vi også opmærksomme på detaljerne. EJE-modellerne med rampeløft har ikke 
kun et særligt stabilt chassis og forstærkede gafler, men også berøringsfri sensorer i styrestangshåndtaget. Det sikrer den 
højeste fejlsikkerhed.

 

Alle fordele med et blik

• Niveauudligning med rampeløft

• Højtydende vekselstrømsteknik giver maksimal ydelse

• Særligt robust chassis til høj belastning

• Supermoderne styreelektronik giver perfekt håndtering

• Fantastisk udnyttelse af energien giver lave driftsomkostninger

100 % tilfredshed. Garanteret.

da-Test_Wir sind sicher, dass wir Sie mit unserer Lithium- 
Ionen-Technologie überzeugen werden. Daher garantieren 
wir Ihnen, dass Sie innerhalb von 6 Monaten nach 
Auslieferung einfach und schnell auf die ursprüngliche 
Technologie zurückwechseln können – ohne Angabe von 
Gründen.



Din Jungheinrich-palleløfter
giver maksimale fordele.

Effektivitet Sikkerhed Individualitet
Maksimal ydelse med de 
mest effektive trucks.

De bedste forudsætninger 
for sikkert arbejde.

En truck, der er lige så 
individuel som din 
virksomhed.

Vores effektive vekselstrømsmotorer 
sikrer en særlig høj virkningsgrad og 
giver desuden en kraftig 
acceleration. Det sikrer hurtige 
retningsskift, selv med stor 
belastning.

Det robuste stålchassis og en 
forstærket gaffelkonstruktion giver 
en fin løfteevne ved intensive 
indsatser – de dæmpede støttehjul 
sikrer en sikker kørsel i kurver, selv 
med tung belastning.

Det patenterede rampeløft afpasses 
perfekt efter dit individuelle 
indsatsområde. Stigninger på op til 15 
% er ikke noget problem. Som tilvalg 
kan de tilpasses anvendelse i kølehuse.

Effektiv vekselstrømsteknik
• Høj virkningsgrad med fantastisk 

energiudnyttelse.
• Kraftig acceleration, også med 

maksimal last.
• Hurtige retningsskift uden den 

ellers almindelige ”tænkepause”.
• Ingen kulbørster – køremotoren 

er vedligeholdelsesfri.
• 2 års garanti på køremotoren.

Professionel batteristyring
• Batterikapaciteter på op til 375 Ah 

giver lange indsatstider.
• Kort version: 2 PzS 180 / 250 Ah.
• Lang version: 3 PzS 375 Ah.
• Integreret lader (24 V/30 A til 

åbne rørpladebatterier og 
vedligeholdelsesfrie batterier) til 
let opladning af batteriet i enhver 
stikkontakt (tilvalg).

• Batteriudtag i siden til indsats 
over flere skift (tilvalg).

Kan fås med litium-ion-teknologi
• Høj tilgængelighed takket være 

ekstremt korte ladetider.
• Intet behov for batteriskift.
• Lavere udgifter som følge af 

længere levetid og minimal 
vedligeholdelse i forhold til 
blysyrebatterier.

• Intet behov for laderum og 
ventilation, da der ikke sker 
nogen gasdannelse.

Robust konstruktion også til hård 
indsats
• Skørt på frontramme af 8 mm stål 

i høj kvalitet.
• Forstærket gaffelkonstruktion for 

høj løfteevne.
• To års reklamationsret på 

køremotoren.
• Kraftig acceleration.

Optimal kørsel i kurver
• Affjedrede og dæmpede 

støttehjul, som er forbundet via 
koblingssvingarmen ProTracLink, 
fordeler støttekraften alt efter 
køresituationen.

• Perfekt til indsats på læsseramper 
samt til på- og aflæsning af 
lastbiler.

• Ligelig fordeling af lasten på alle 
hjul ved kørsel ligeud.

• Koncentreret på det yderste 
støttehjul ved kørsel i sving.

Mindre besvær med vedligeholdelse
• Vedligeholdelsesfri 

vekselstrømskøremotor uden 
kulbørster.

• Let adgang til alle aggregater via 
frontkappen, som består af én del 
og kun har 2 skruer.

• Sikker beskyttelse mod støv og 
fugt på grund af indkapsling af 
styring og stik i henhold til IP 54.

• Patenteret ProTracLink: Mindre 
slitage på støttehjulet ved skrå 
opkørsel på ramper takket være 
automatisk niveauudligning.

Niveauudligning med rampeløft
• Patenteret rampeløft foruden 

normalt løft til niveauudligning på 
ramper med stigninger på op til 15 
%.

• Rampeløftet fungerer uafhængigt 
af det normale løft, dvs. at den 
første pallerække i lastbilen også 
kan læsses af og på uden 
problemer.

Ergonomisk styrestangshåndtag
• Klar farvesystematik samt taster 

med symboler, der ikke slides af, 
giver intuitiv betjening.

• Grebet er anbragt i den vinkel, der 
passer optimalt til brugerens 
håndstilling.

• Sneglefartskontakt på undersiden af 
styrehåndtaget, hvor den er let at 
komme til for kørsel med 
styrestangen i lodret position.

• Vippekontakt giver lige god 
betjening i alle 
styrestangspositioner.

• Styrestangshåndtaget er derudover 
optimalt sikret mod svigt med 
berøringsfrie sensorer, som er 
beskyttet i henhold til 
beskyttelsesklasse IP 65.

Ekstraudstyr
• Kølehusversion.
• Lastgitter.



Model Oversigt
Den rigtige model til dine applikationer:

Navn Kapacitet / belastning Kørehastighed Arbejdsbredde (pall 
800x1200 
langsgående)

Løftehastighed uden 
last

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

 

 

Vores fabrikker i Norderstedt, Moosburg 
og Landsberg er certificeret.  

Jungheinrich truck opfylder de 
europæiske sikkerhedskrav.  

Jungheinrich Danmark A/S

Øst: Mårkærvej 3, 2630 Taastrup

Vest: Vrøndingvej 5, 8700 Horsens

Telefon 7027 6040

Telefax 7027 6041

kontakt@jungheinrich.dk  
www.jungheinrich.dk
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