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Jungheinrich ERC
Мултиталант за средни разстояния
ERC 212-216 на Jungheinrich са електрически високопов-
дигачи с прибираща се работна платформа за водача и 
възможност за ръчно управление. 
Ефикасните повдигачи с товароносимост от 1 200 до 1 600 
кг са изключително подходящи за возене или пешеходни 
операции при ограничени пространства. 
Оборудвани с прибираща се работна платформа за вода-
ча, опционална възможност за повдигане на клирънса на 
шасито (ERC 212z-216z) или в по-широко изпълнение (ERC 
212b-216b), тези машини са много гъвкаво използваеми. 
Възможността за повдигане на клирънса позволява без-
проблемното преодоляване на неравности и рампи. Това 
разрешава също така транспортирането на две палета ед-
новременно, което увеличава значително товарооборота. 
Благодарение на опционалното по-широко изпълнение, 
повдигачът транспортира и по-широки палета като затво-
рените европалета. 

Мощното трифазно АС променливо-токово задвижване 
позволява внимателно повдигане на товари до 6 м висо-
чина. 
Повдигачите на Jungheinrich от серията ERC имат мул-
тифункционално ергономично управление с вградена 
защита за ръцете, свързани с хидравлични амортисьори 
колела, осигуряващи странична стабилност на товара и 
машината при всякаква пътна ситуация (“Pro-Trac-Link” – 
система). Сензитивно, регулируемо и прецизно повдигане 
и спускане на товара, чрез пропорционална хидравлична 
технология на Jungheinrich, гарантира плавни товаро/ра-
зтоварни операции.
Важно предимсто на повдигачите е, че Jungheinrich е пи-
онер в областта на електромобилността в продължение 
на десетилетия. От 2011 година Jungheinrich разработва 
и произвежда собствени литиево-йонни батерии, които 
са водещи за този иновативен тип технология. За разлика 
от оловно-цинковите и геловите батерии литиево-йон-
ните батерии са по-мощни, по-издръжливи, по-сигурни 
и не на последно място - не изискват никаква подръжка. 
Друго предимство на литиево-йонните батерии е техния 
дълъг живот. Поради тази причина Jungheinrich дава без 
прецедентната гаранция от 5 години или 10 000 цикъла на 
батерията.
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