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Електрически ръчно-водим
стакер модел EJD 220 от
Jungheinrich
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EJD 220 е мулти-функционална машина, когато става
въпрос за товарене. Тя съчетава характеристиките на
ръчно-водима палетна количка и стакер в едно. От товаренето и разтоварването на тежкотоварни автомобили
до транспортирането и подреждането на палета (максимална височина на повдигане 2560 мм), това е наистина
гъвкав помощник.
Най-голямото предимство: като стакер с двоен декима
възможността да вдига две евро палета по едно и също
време. По тази причина всички операции могат да
бъдат извършване два пъти по-бързо. EJD може да носи
2000кг, когато се ползва като палетна количка, 1000кг
с повдигнати вилици или 2х1000кг при операциите с
двоен дек.
Моделът е изключително здрав и надежден: 8мм рамка,
мощно 1.6 kW задвижване с последна трифазна AC технология, батерии до 375 Ah и странична смяна, твърдата
мачта позволява изключителна ефективност дори в найвзискателна среда.
Патентованата система за подпора на колелата Pro Trac
Link с хидравлично заключване е абсолютна необходимост за осигуряване на стабилност и безопасно движение на рампи и товарни платформи.
Повдигащите опорни рамена допринасят също за сигурност при движение, например по прагове, рампи и неравен под. Те увеличават разстоянието между пода и по
този начин осигуряват лесно и безопасно преминаване
и ако пространството стане прекалено ограничено при
тежкотоварни автомобили или в тесни коридори, бутонът за пълзяща скорост улеснява безопасното движение
с лоста за управление в изправено положение. Докосването на бутона е достатъчно: спирачката е освободена и
активирането на превключвателя за движение автоматично намалява скоростта на движение.
ИНТЕЛИГЕНТЕН КОНТРОЛ И ТЕХНОЛОГИЯ НА ЗАДВИЖВАНЕ
Трифазните АС мотори на Jungheinrich и контролерите
предлагат високи нива на производителност, като същевременно намаляват оперативните разходи. Възползвайте се максимално от тези предимства:
• Високо ниво на ефективност с чудесно управление на
енергията;
• Мощно ускорение;

• Без карбонови четки – задвижващия мотор не се нуждае от поддръжка;
• Задвижващия мотор и контролерите си пасват перфектно, защото са вътрешно производство.
БЕЗОПАСНО СТАКИРАНЕ И ИЗВЛИЧАНЕ
Операциите повдигане и сваляне се контролират лесно
от мултифункционалното рамо. Това позволява на
оператора да се концентрира изцяло в стакирането и
извличането. Другите характеристики, които правят
стакирането и извличането безопасни и ефективни
включват:
• Точното и леко повдигане на товара със скоростноконтролиран хидравличен мотор;
• Леко поставяне на товарите използвайки пропорционална хидравлика;
• Дългото безопасно рамо осигурява достатъчно дистанция между оператора и машината;
• Бутонът за пълзяща скорост на движение в ограничени
пространства, когато рамото е в изправено положение.
ОПТИМАЛНО ЗАВИВАНЕ И СТАБИЛНО УПРАВЛЕНИЕ
Пружините и омекотени опорни колела - свързани чрез
патентованата ProTracLink
торсионна греда - разпределяща силите на изравняване
в зависимост от условията на движение, т.е. равномерно върху всички колела при хоризонтално движение;
концентриран върху външното опорно колело по време
на завиване. Други предимства:
• Изравняването на нивото осигурява минимално
износване на опорното колело при наближаване на
рампи под ъгъл: Двете опорни колела са свързани
чрез механична връзка, която ги държи на една и съща
височина. Долното опорно колело не докосва пътната
лента и не е повредено.
КОМФОРТНА РАБОТА
EJD е идеално разработен за опериране с две палета.
Надеждно проектиран за работа с висока производителност. Други предимства:
• Здрава мачта;
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• Перфектна видимост към вилиците над капака за батерията;
• Спирачката на опорното рамо гарантира постоянно
точно позициониране на палетата на вилиците;
• Висока производителност, моторът за повдигане с
справя лесно с много тежки товари;
• Голямо отделение за съхранение и клип подложка.
НАПЪЛНО ИНФОРМИРАНИ ПО ВСЯКО ВРЕМЕ
Комплексните контролни уреди осигуряват по всяко
времена оператора непрекъсната увереност в пълната
информация, само с един поглед:
• Can Dis информационен дисплей /опция/ с брояч на работни часове и съхранението на сервизен код /опция/;
• PIN активация на машината и избор между 3 програми
на движение чрез Can Code /опция/.
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ДЪЛГО ВРЕМЕ НА РАБОТА
Спестяващата енергия трифазна АС технология, комбинирана с батерии с капацитет до 375 Ah, осигуряват
дълги часове работа:
• Отделението за батерията размер М: 2 PzS 250Ah батерии;
• Отделението за батерията размер L: 3 PzS 375Ah батерии;
• Странична подмяна на батерията е опция за бърза смяна при работа на много смени;
• Вградено зарядно /24 V/30 за мокри батерии и батерии
без поддръжка/ за лесно зареждане във всеки един
контакт /опция/.
Материалът ни е предоставен от г-н Валери Петрунов
– търговски и маркетингов директор на „Готи Петрунов“ ООД, представител на ЮНГХАЙНРИХ за България,
Албания и Косово.

