
Elektrisk låglyftare/ledtruck
EJE 220r / 225r
Lyfthöjd: 122 mm / Lastkapacitet: 2000-2500 kg



Det kompakta kraftpaketet
på rampen.
Säker och snabb lastning och lossning av lastbilar.

De robusta och kraftfulla, elektriska låglyftarna EJE 2 har en patenterad ramplyft som gör lastningen och lossningen av 
lastbilar vid rampen ännu effektivare. Ramplyften arbetar oberoende av normallyften och möjliggör en nivåutjämning på 
ramper med lutningar på upp till 15 %. För ännu snabbare lastning och lossning.Den senaste styrelektroniken ger dessutom 
enkel och säker hantering. Styrhandtaget är fullt av innovativ teknik och är perfekt anpassat till truckföraren. Det intuitiva 
färgschemat och reglagens placering ger hög säkerhet och gör att arbetet inte blir uttröttande för föraren.Vårt fokus på lång 
livslängd märks varje detalj. EJE-modellerna med ramplyft har inte bara ett särskilt stabilt chassi och förstärkta gafflar, utan 
dessutom beröringsfria sensorer i styrhandtaget. Detta garanterar högsta driftsäkerhet.

 

Alla fördelar i ett ögonkast

• Nivåutjämning genom ramplyft

• Kraftfull växelströmsteknik för maximal prestanda

• Särskilt robust truckchassi som klarar hög belastning

• Den senaste styrelektroniken för enkel och snabb hantering

• Bästa energihushållning för låga driftkostnader

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 låglyftare
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.

Våra effektiva drivmotorer med trefas 
växelströmsteknik ger hög effektivitet 
och kraftig acceleration. Snabba 
körriktningsbyten garanteras även vid 
tung last.

Det robusta stålchassit och en 
förstärkt gaffelkonstruktion ger 
särskilt hög lastkapacitet – de 
dämpade stödhjulen garanterar säker 
kurvtagning vid tung belastning.

Den patenterade ramplyften anpassas 
optimalt till individuella behov. 
Lutningar på upp till 15 % är inga 
problem – finns även som 
kylhusversion (tillval).

Effektiv växelströmsteknik
• Hög verkningsgrad med bästa 

energihushållning.
• Kraftig acceleration även med 

maximal last.
• Snabbt byte av körriktning utan 

fördröjning.
• Inga kolborstar – drivmotorn är 

underhållsfri.
• 2 års garanti på drivmotorn.

Professionell batterihantering
• Batterikapaciteter på upp till 375 

Ah möjliggör långa drifttider.
• Kort version: 2 PzS 180 Ah/250 

Ah.
• Lång version: 3 PzS 375 Ah.
• Inbyggd laddare (24 V/30 A för 

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

• Batteribyte från sidan för 
flerskiftsdrift (tillval).

Går att få med 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.

Robust konstruktion även för 
krävande driftsituationer
• Frontkåpa av 8 mm-stål i hög 

kvalitet.
• Förstärkt gaffelkonstruktion för 

höga lastkapaciteter.
• Två års garanti på drivmotorn.
• Snabb acceleration.

Optimal kurvtagning
• Fjädrade och dämpade stödhjul – 

anslutna via kopplingsarmen 
ProTracLink – fördelar 
stödkraften allt efter körsituation.

• Perfekt för användning på 
lastramper samt vid lastning och 
lossning av lastbilar.

• Jämn fördelning av lasten på alla 
hjul vid körning rakt fram.

• Främst på det yttre stödhjulet vid 
kurvtagning.

Låga underhållskostnader
• Underhållsfri drivmotor med 

trefas växelströmsteknik utan 
kolborstar.

• Lätt tillgång till alla aggregat tack 
vare frontkåpa i ett stycke med 
endast 2 skruvar.

• Inkapslad styrenhet och kontakt 
enligt IP54 ger ett säkert skydd 
mot damm och fukt.

• Patenterad ProTracLink: Mindre 
slitage på stödhjulen tack vare 
automatisk nivåutjämning när 
man kör upp snett på ramper.

Nivåutjämning genom ramplyft
• Patenterade ramplyft, förutom 

normallyften för en nivåutjämning 
på ramper med lutningar på upp till 
15 %.

• Ramplyften arbetar separat från 
normallyften, så att även den första 
pallraden i lastbilar kan lastas in och 
ut utan problem.

Ergonomiskt styrhandtag
• Tydlig färgsystematik och knappar 

med slitstarka symboler för intuitiv 
manövrering.

• Optimalt anpassat handtag för 
truckföraren.

• Krypkörningsknapp på undersidan 
av styrhandtaget som är lätt att nå 
vid körning med lodrätt stående 
styrarm.

• Strömbrytare för enkel manövrering 
oavsett styrarmsläge.

• Styrhandtaget är dessutom mycket 
driftsäkert tack vare beröringsfria 
sensorer som är skyddade enligt 
IP65.

Extrautrustning
• Kylhusutförande.
• Lastskyddsgaller.



Modellöversikt
Den rätta modellen för dina applikationer:

Namn Kapacitet / belastning Körhastighet Arbetsbredd (pall 
800x1200 längsgåen
de)

Lyfthastighet utan 
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

 

 

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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