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ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА

Новото поколение ERE 120/125/225
на JUNGHENRICH – модел 2017 г.

04/2017

ERE е електрически ръчно-водим нископовдигач с
платформа за водача и комбинира компактна маневреност с комфорта на машинас платформа. Идеален
избор за бързи товаро-разтоварни дейности на палета
и товари, за транспортиране на тежки и обемни товари
на голямо разстояние, както и за ордер пикинг на голямо разнообразие от стоки. Машината е създадена за
висока производителност и извършване на много работа. Предлага се в два варианта stand-on платформи –
със сгъваема степенка за оператора, която се прибира
в машината, и прибиращи се странични протектори
за защита на оператора; или с фиксирана (затворена)
платформа и защита за оператора. Товароподемността
на повдигача е 2000kg. или 2500 kg.
Машината тип ERE е по-ефективна, от която и да е
друга машина в своя клас. Оптимизираната настройка

улеснява екстра-дългите оперативни разстояния и
гарантира максимална производителност при спестяване на каличеството енергия с 33%. Електрическият
AC променливо-токов двигател осигурява мощно ускорение и висока скорост на движение, като в същото
време е изключително енерго-икономичен и позволява повече часове работа с един заряд на батерията.
Рекупериращата система позволява при спиране да се
възвръща енергия обратно в батерията.
Множеството допълнителни опции и здравия дизайн
на машината позволяват изключително лесно боравене с нея, увеличават сигурността и безопасността и
намаляват вибрациите, които изпитва оператора. В допълнение към иновативното окачване на платформата,
целия задвижващ блок е оборудван с ShockProtect
система за намаляване на вибрациите и сътресенията. Curve-control системата осигурява стабилност
и регулира скоростта при завиване. Pro–Track-Linkе
системата за хидравлично окачване на колелата, която
осигурява по-висока стабилност и погасява вибрациите при неравни трасета. Машината предлага по
екстериора си различни отделения за докомунти
и предмети.
ERE-то се предлага освен със стандартната оловно-киселинна и гелова батерия, вече и с Литиевойонна батерия. Литиево-йонната батерия
притежава множество предимства, като
например изклчително бърз цялостен заряд на батерията за под 2
часа, не се отделят газове при зареждане, дълъг експлоатационен живот, няма необходимост
от специални помещения за
зареждане и вентилация и др.
ERE120/125/225 е изключително здрава и надеждна машина,
доказала се през годините,
като се е превърнала в
незаменима
техника
за всеки
склад или
производство.
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