
Elektrisk låglyftare/ledtruck
EJD 220
Lyfthöjd: 1660-2560 mm / Lastkapacitet: 2000 kg



Den robusta multitalangen
för transport av tunga laster.
Dubbel kapacitet vid dubbelpallshantering.

Den flexibla och robusta EJD 220 kombinerar egenskaperna hos låglyftare och staplare i en enda truck. Därmed kan denna 
universaltruck såväl användas vid lastning och lossning av lastbilar, som vid in- och utlastning av varor. Den möjliga 
dubbelpallshanteringen är en särskild fördel vid varutransport. Då kan två lastpallar transporteras samtidigt, vilket leder till 
betydligt snabbare godsomsättning. För smidig hantering av tunga laster har dessa allround-truckar en extra robust 
konstruktion. Den höga körsäkerheten säkerställs av vårt patenterade ProTracLink-system, som medför en jämn fördelning 
av lasten över alla hjul. Att stödbenen kan lyftas ger säker körning över ojämnheter i golvet.EJD 220 är även utrustade med 
en kraftfull drivmotor med trefas växelströmsteknik. Denna drivs av långlivade batterier med byte från sidan. Det gör att 
arbetet kan förläggas i flera skift problemfritt.

 

Alla fördelar i ett ögonkast

• Integrerad stödbenslyft för dubbelpallshantering

• Kraftfull, underhållsfri 1,6 kW-drivmotor med trefas växelströmsteknik

• Kopplingsarmen ProTracLink ger hög stabilitet

• Exakt lastpositionering och krypkörning

• Multifunktionshandtag för intuitiv manövrering

5 år av sinnesro. Garanterat.

Extremt snabba laddningstider och inget behov av underhåll 
gör litiumjonbatterier till energikällan med absolut längst 
livslängd. Med 5 års garanti på litiumjonbatterier ger vi dig ett 
löfte om långsiktig prestanda, oavsett antalet drifttimmar.



Din staplare från Jungheinrich
för maximal nytta för kunden.

Effektivitet Säkerhet Individuell 
anpassning

Maximal kapacitet med de 
effektivaste truckarna.

Bästa förutsättningarna för 
säkert arbete.

En truck, lika individuell 
som ditt företag.

Batterier med lång livslängd 
(litiumjonvariant som tillval) och den 
effektiva, underhållsfria drivmotorn 
med trefas växelströmsteknik ger 
riktigt långa drifttider.

Med 2-tumsdisplayen har du alltid 
översikt över alla viktiga funktioner. 
Det ger en bra överblick och 
minimerar riskerna för fel.

Dessa truckar anpassar sig optimalt till 
olika krav och truckförare: från utmärkt 
sikt till en mycket tyst lyftmotor.

Långa drifttider med ett 
blysyrabatteri
• Batterikapaciteter på upp till 375 

Ah för långa drifttider.
• Batteribyte från sidan ger snabbt 

batteribyte vid flerskiftsdrift.
• Inbyggd laddare (24 V/30 A för 

vätskebatterier och underhållsfria 
batterier) för enkel laddning i 
varje eluttag (tillval).

Litiumjonteknik
• Hög tillgänglighet genom mycket 

korta laddningstider.
• Inget batteribyte behövs.
• Kostnadsbesparing genom längre 

livslängd och underhållsfritt 
jämfört med blysyrabatterier.

• Varken laddningsrum eller 
ventilation behövs eftersom ingen 
gas bildas vid laddningen.

Intelligent drivteknik och styrning
• Motorer med växelströmsteknik 

för mer prestanda och 
reducerade driftkostnaderna tack 
vare en perfekt anpassning till 
den av oss utvecklade 
styrenheten.

• Hög verkningsgrad med bästa 
energihushållning.

• Snabb acceleration och snabba 
körriktningsbyten.

• speedCONTROL: Skydd mot 
oavsiktlig bakåtrullning vid 
lutning.

• Underhållsfri drivmotor utan 
kolborstar.

Stabila köregenskaper
• Patenterade kopplingsarmen 

ProTracLink ger en jämn 
fördelning av stödkraften på alla 
hjul vid körning rakt fram och 
främst på det yttre stödhjulet vid 
kurvtagning. Detta genom 
fjädrade och dämpade stödhjul.

• Mindre slitage och skador på 
stödhjulen tack vare 
nivåutjämning när man kör upp 
snett på ramper.

Säker in- och utstapling
• Intuitiv styrenhet för alla lyft- och 

sänkfunktioner med 
multifunktionshandtaget.

• Den varvtalsreglerade 
hydraulmotorn ger exakt och 
mjukt lyft av lasten.

• Mjuk nedsättning av lasten tack 
vare proportionalhydraulik.

• Den långa säkerhetsstyrarmen 
säkerställer ett tillräckligt avstånd 
mellan truckförare och truck.

• Krypkörningsknapp gör det enkelt 
att köra i trånga utrymmen med 
styrarmen i upprätt läge.

Alltid välinformerad
• Lättöverskådliga kontrollpaneler 

och omfattande 
inställningsmöjligheter för full 
kontroll.

• Aktivering av trucken med 
EasyAccess via skärmknapp, PIN- 
kod eller transponderkort (tillval).

• 2-tumsdisplayen informerar om 
batteriets laddningstillstånd, 
drifttid, körhastighet och felkoder.

• Val mellan 3 olika körprogram via 
skärmknappar (tillval).

Bekvämt arbete
• Särskilt robust konstruktion för hög 

prestanda vid dubbelpallshantering.
• Stabilt lyftstativ, maximal last 2 000 

kg vid stödbenslyft, 1 000 kg vid 
stativlyft.

• Speciell utformning av 
batteriluckan ger utmärkt sikt över 
gaffelspetsarna.

• Stoppfunktion på stödbenet för 
exakt positionering av de 2 
upptagna lastpallarna.

• Effektiv, mycket tyst lyftmotor lyfter 
även mycket tunga laster utan 
ansträngning.

• Stort avtagbart förvaringsfack och 
pappersklämma för förvaring av 
arbetshjälpmedel.

Extrautrustning
• Kyllagerutförande.
• Lastskyddsgaller.



Modellöversikt
Den rätta modellen för dina applikationer:

Namn Kapacitet / be
lastning

Lyfthöjd (max.) Körhastighet Arbetsbredd (pall 
800x1200 längs
gående)

Lyfthastighet ut
an last

EJD 220 2.000 kg 2.560 mm 6 km/h 2.243 mm 0.25 m/s

 

 

Truckfabrikerna i Norderstedt, Moosburg 
och Landsberg i Tyskland är certifierade.  

Jungheinrichs truckar uppfyller de 
europeiska säkerhetskraven.  

Jungheinrich Svenska AB

Huvudkontor:

Starrvägen 16

232 61 ARLÖV

Telefon 040 - 690 46 00

Telefax 040 - 690 46 99

kundkontakt@jungheinrich.se  
www.jungheinrich.se
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