
Sähkökäyttöinen lavansiirtovaunu- ja 
pinontavaunu
EJD 120
Nostokorkeus: 1500-2100 mm / Kantavuus: 2000 kg



Kompakti monitaituri
lavojen käsittelyyn.
Ihanteellinen lyhyille matkoille, pinoamiseen ja kaksikerroskäyttöön.

Kompakti ja monipuolinen, sähkökäyttöinen aisaohjattu EJD 118 -pinontavaunu on luotettava ja tehokas yleislaite 
monenlaisiin käyttötarkoituksiin. Lyhyillä matkoilla sitä voidaan käyttää lavansiirtovaununa, jonka vakuuttava integroitu 
perusnosto mahdollistaa satunnaisen kahdessa kerroksessa tapahtuvan kuljetuksen. Pinontavaunukäytössä voit luottaa sen 
kierroslukuohjattuun hydrauliikkamoottoriin, joka nostaa kuorman nopeasti. EJD 118 -pinontavaunuihin on lisävarusteena 
saatavana myös proportionaalihydrauliikka, joka lisää kuorman laskun pehmeyttä ja tarkkuutta. Erittäin kompaktin kokonsa 
ansiosta näitä trukkeja voidaan käyttää ahtaimmissakin tiloissa. Tarvittavasta turvallisuudesta huolehtii tällöin Jungheinrichin 
ryömintäajotoiminto, jonka ansiosta järjestelytoiminnot sujuvat tuntuvasti alennetulla nopeudella ohjausaisa pystyyn 
nostettuna. EJD 118 on monikäyttöinen trukki, joka vakuuttaa ketteryydellään, tehokkuudellaan ja vähäisellä 
energiankulutuksellaan tilanteessa kuin tilanteessa.

 

Edut pähkinänkuoressa

• Integroitu perusnosto kaksikerroskäyttöä varten

• Pienikokoinen ja erittäin ketterä

• Erinomainen vakaus ProTracLink-kallistuksenvakaajan ansiosta

• Turvallinen ryömintäajo ohjausaisa yläasennossa

•

Viisi huoletonta vuotta. Taatusti.

Erittäin lyhyet varausajat ja huoltovapaus tekevät 
litiumioniakuista ylivoimaisesti kestävimpiä energianlähteitä. 
Litiumioniakullesi myöntämämme viisivuotinen takuu on 
lupaus suorituskyvyn kestävyydestä käyttötunneista 
riippumatta.



Jungheinrichin pinontavaunu
ajaa asiakkaan etua.

Tehokkuus Turvallisuus Yksilöllisyys
Maksimaalista 
suorituskykyä 
tehokkaimpien trukkien 
avulla.

Parhaat edellytykset 
turvalliselle työskentelylle.

Trukki, joka on yhtä 
yksilöllinen kuin 
yrityksesikin.

Nopeaa ja tehokasta pinoamista ja 
kuljetusta kaksikerroskäytössä, jossa 
kaksi lavaa siirretään samanaikaisesti.

Näiden laitteiden kapea ja lyhyt malli 
takaa turvallisen ja 
huomaamattoman käytön myös 
ahtaissa tiloissa ja asiakaspalveluun 
suunnatuissa myyntitiloissa.

Pinonta- ja myös lavansiirtovaunuina 
käytettävät trukit soveltuvat lukuisten 
lisävarusteidensa ansiosta lähes kaikkiin 
käyttökohteisiin.

Älykästä voimansiirtotekniikkaa ja 
elektroniikkaa
• Täydellisesti Jungheinrichin 

suunnitteleman elektroniikan 
kanssa yhteen sovitetut 
vaihtovirtamoottorit parantavat 
suorituskykyä ja alentavat 
käyttökustannuksia.

• Hyvä hyötysuhde ja erinomainen 
energiatalous.

• Tehokas kiihdytys ja nopea 
ajosuunnan vaihtaminen.

• speedCONTROL: Taaksepäin 
liukumisen esto kaltevilla 
pinnoilla.

• Huoltovapaa hiiliharjaton 
ajomoottori.

Tehokasta lavojen käsittelyä
• Kierroslukuohjattu 

hydrauliikkamoottori nostaa 
kuorman tarkasti ja pehmeästi.

• Proportionaalihydrauliikka 
pehmentää kuorman laskua 
(lisävaruste).

Litiumionitekniikka
• Hyvä käytettävyys erittäin 

lyhyiden varausaikojen ansiosta.
• Akkua ei tarvitse vaihtaa.
• Lyijyakkuja pidempi käyttöikä ja 

huoltovapaus tuovat 
kustannussäästöjä.

• Koska kaasua ei muodostu, 
erillisiä varaustiloja tai 
ilmanvaihtoa ei tarvita.

Aina ajan tasalla
• Monipuolisten valvontalaitteiden 

ja säätömahdollisuuksien ansiosta 
valvonta sujuu kätevästi yhdellä 
silmäyksellä.

• Akun varaustilamittari 
(kolmivärinen led) ja noston 
katkaisu.

• Kahden tuuman näytössä 
näytetään akun varaustila, 
käyttötunnit, 
tapahtumailmoitukset ja kolme 
valinnaista ajo-ohjelmaa 
(lisävaruste).

• Trukin käyttöönotto EasyAccess- 
järjestelmällä softkey- 
painikkeiden, PIN-koodin tai 
lisävarusteena saatavan 
transponderikortin avulla.

Turvallista työskentelyä ahtaissakin 
tiloissa
• Erittäin lyhyt etuosa ja pieni 

käytäväleveys mahdollistavat 
trukin huomaamattoman ja 
turvallisen käytön myös 
myymälöissä, joissa on asiakkaita.

• Ihanteellinen näkyvyys kuormaan 
ja haarukan kärkiin maston 
matalan rakennekorkeuden ja 
ikkunan ansiosta.

• Turvallinen käyttäjän ja trukin 
välinen etäisyys pitkän 
turvaohjausaisan ansiosta.

• Pieni omapaino mahdollistaa 
käytön myös jakeluautoissa, 
välitasoilla ja hisseissä.

Vakaa ajokäyttäytyminen
• Jousitetut ja vaimennetut 

tukipyörät on yhdistetty toisiinsa 
patentoidun ProTracLink- 
kallistuksenvakaajan avulla. Ne 
jakavat tukivoiman tasaisesti 
ajotilanteen mukaan.

• Tämän ansiosta trukki soveltuu 
ihanteellisesti rampeille ja 
kuorma-autojen lastaamiseen 
sekä purkamiseen.

Joustavat käyttömahdollisuudet
• Integroitu perusnosto takaa 

joustavat käyttömahdollisuudet.
• Lavansiirtovaununa se sopii 

ihanteellisesti jopa 2 tonnin 
painoisten kuormien kuljettamiseen 
lyhyillä matkoilla.

• Kaksoispinontavaununa se kuljettaa 
tehokkaasti kahta eurolavaa 
päällekkäin (perusnosto 1 000 kg, 
mastonosto 800 kg).

• Pinontavaununa sitä voi käyttää 
kevyeen pinoamiseen 1 000 kg:n 
painoon ja 2 100 mm:n 
nostokorkeuteen asti.

Muita lisävarusteita
• Telikuormapyörät.
• Hiljaiset kuormapyörät.
• Kuormatuki.
• Integroitu varaaja.
• Pakkasvarastomalli.

silentDRIVE hiljaiseen käyttöön.



Mallivalikoima
Sopiva malli sovelluksiisi:

Nimi Kantavuus/ 
kuorma

Nostokorkeus 
(enint.)

Ajonopeus Työleveys (lava 
800x1200 
pituussuunnassa)

Nostonopeus 
ilman kuormaa

EJD 120 2.000 kg 2.100 mm 6 km/h 2.130 mm 0.30 m/s

 

 

Tehtaamme Saksan Norderstedtissa, 
Moosburgissa ja Landsbergissa ovat 

sertifioituja.
 

Jungheinrich-trukit täyttävät 
eurooppalaiset turvallisuusvaatimukset.  

Jungheinrich Lift Truck Oy

Ahjonkulma 1

04220 Kerava

Tel. 010 616 8585

Fax 010 616 8580

info@jungheinrich.fi  
www.jungheinrich.fi
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