
Elektrische palletwagen
EJE 220r / 225r
Hefhoogte: 122 mm / Capaciteit: 2000-2500 kg



De compacte krachtpatser
op hellingen.
Vrachtwagens veilig en snel laden en lossen.

De robuuste en krachtige elektrische palletwagens EJE 2-serie beschikken over een gepatenteerde laadbrugheffing, die het 
laden en lossen van vrachtwagens nog efficiënter maakt. Daarbij werkt de laadbrugheffing onafhankelijk van de normale 
heffing en is het mogelijk hellingen met een stijgingspercentage tot 15 procent te compenseren. Voor nog sneller laden en 
lossen.Geavanceerde besturingselektronica zorgt bovendien voor een eenvoudige en veilige bediening. De disselkop zit vol 
innovatieve techniek en is perfect aan de bestuurder aangepast. Zo zorgen bijvoorbeeld een intuïtief kleurenschema en een 
intuïtieve schakelaaropstelling ervoor dat de bestuurder niet moe wordt en volkomen veilig kan werken.Ook wat 
duurzaamheid betreft hebben wij op de details gelet. De EJE palletwagens met laadbrugheffing hebben niet alleen een 
bijzonder stabiel chassis en versterkte vorken, maar ook contactloze sensoren in de disselkop. Dat staat garant voor een 
maximale betrouwbaarheid.

 

Uw voordelen op een rij

• Nivellering door laadbrugheffing

• Krachtige draaistroomtechniek voor een maximale performance

• Zeer robuust chassis voor hoge belastingen

• Hypermoderne besturingselektronica voor perfecte bediening

•

5 jaar Tevredenheidsgarantie. Gegarandeerd.

Uiterst korte laadtijden en het feit dat ze geen onderhoud 
vergen, maken lithium-ion accu's verreweg de meest 
duurzame en rendabele krachtbronnen. Met onze 5 jaar 
Tevredenheidsgarantie op uw lithium-ion accu beloven wij u 
lang aanhoudende prestaties, ongeacht het aantal draaiuren.



De Jungheinrich palletwagen
voor een maximaal klantvoordeel.

Efficiëntie Veiligheid Individualiteit
Maximale prestaties met de 
meest efficiënte trucks.

Beste voorwaarden voor 
veilig werken.

Een truck geschikt voor 
iedere inzet.

Onze efficiënte draaistroommotoren 
zorgen voor een bijzonder hoog 
rendement en vertonen bovendien 
een krachtige acceleratie. Snelle 
rijrichtingsveranderingen, zelfs in 
zwaar geladen toestand, worden op 
die manier gewaarborgd.

Het robuuste stalen chassis en een 
versterkte vorkconstructie zorgen 
voor een bijzonder hoge capaciteit 
bij een intensief gebruik – de 
gedempte steunwielen staan ook bij 
een zware lading garant voor 
veiligheid in de bochten.

De laadbrugheffing zorgt ervoor dat u 
niet vast komt te staan bij een 
laadbrug. Hellingen tot 15% vormen 
geen probleem - optioneel ook 
aangepast aan toepassingen in 
koelhuizen.

Efficiënte draaistroomtechniek
• Hoge prestaties met een laag 

energieverbruik.
• Krachtige acceleratie zelfs bij 

maximale belasting.
• Snel van rijrichting veranderen 

zonder de gebruikelijke 
'denkpauze’.

• Geen koolborstels – de rijmotor 
is onderhoudsvrij.

• 2 jaar garantie op de rijmotor.

Professioneel accumanagement
• Accucapaciteiten tot 375 Ah staan 

garant voor een lange inzet.
• Korte versie: 2 PzS 180 / 250 Ah.
• Lange uitvoering: 3 PzS 375 Ah.
• Geïntegreerde lader (24 V/30 A 

voor natte en onderhoudsvrije 
accu's) voor eenvoudig opladen 
van de accu bij elk stopcontact 
(optie).

• Mogelijkheid voor zijdelingse 
accuwissel voor gebruik in 
meerploegendienst (optie).

Verkrijgbaar met lithium-ion 
technologie
• Hoge beschikbaarheid dankzij 

extreem korte oplaadtijden.
• Geen accuwissel nodig.
• Kosten besparen door langere 

levensduur en minder onderhoud 
t.o.v. loodzuur accu's.

• Geen laadruimtes en ventilatie 
nodig, omdat er geen gasvorming 
plaatsvindt.

Robuuste constructie voor heel 
zware toepassingen
• Verstevigde chassis van 

hoogwaardig 8 mm dik staal.
• Versterkte vorkconstructie voor 

hoge capaciteiten.
• Twee jaar garantie op de rijmotor.
• Krachtige acceleratie.

Optimale wegligging in bochten
• Geveerde en gedempte 

steunwielen, verbonden via 
ProTracLink, verdelen de 
steunkracht afhankelijk van de 
rijsituatie.

• Perfect voor gebruik op 
laadperrons en voor het laden en 
lossen van vrachtwagens.

• Gelijkmatige verdeling van de last 
op alle wielen bij rechtdoor 
rijden.

• Geconcentreerd op het buitenste 
steunwiel bij het rijden in 
bochten.

Minder onderhoud
• Onderhoudsvrije draaistroom 

rijmotor zonder koolborstels.
• Eenvoudige toegang tot alle 

aggregaten door eendelige 
motorkap met slechts twee 
schroeven.

• Veilige bescherming tegen stof 
en vocht door de behuizing van 
de besturing en stekker volgens 
IP 54.

• Gepatenteerde ProTracLink: 
Geringe steunwielslijtage tijdens 
het schuin oprijden van de helling 
dankzij de automatische 
niveauregeling.

Nivellering door laadbrugheffing
• Gepatenteerde laadbrugheffing 

naast de normale heffing maakt het 
makkelijk om lasten over hellingen 
tot 15% te vervoeren.

• De laadbrugheffing werkt 
onafhankelijk van de normale 
heffing, waardoor ook de eerste 
palletrij in de vrachtwagen 
probleemloos geladen en gelost 
kan worden.

Ergonomische disselkop
• Duidelijke kleursystematiek en 

schakelaars met slijtvaste symbolen 
voor intuïtieve bediening.

• Optimaal aan de handpositie van de 
bediener aangepaste handgrepen.

• Kruipgangknop aan de onderzijde 
van de disselkop voor een 
gemakkelijke bereikbaarheid en het 
rijden met rechtopstaande dissel.

• Wipschakelaars voor een 
gelijkmatige en goede werking in 
iedere stand van de dissel.

• De disselkop biedt bovendien de 
hoogste bescherming dankzij 
contactloze sensoren die zijn 
ingekapseld conform IP 65.

Aanvullende opties
• Koelhuisuitvoering.
• Lastrek.



Modeloverzicht
Het passende model voor uw toepassingen:

Naam Capaciteit/last Rijsnelheid Werkbreedte (pallet 
800x1200 
longitudinaal)

Hefsnelheid onbelast

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

 

 

Gecertificeerd zijn de Jungheinrich 
Fabrieken in Norderstedt, Moosburg en 

Landsberg.
 

Jungheinrich intern transport materieel 
voldoet aan de Europese 
veiligheidsvoorschriften.  
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