
Потужний та ефективний 
завдяки тяговому двигуну 
трифазного змінного 
струмущо не потребує 
технічного обслуговування

Маневреність і компактність 
завдяки малій ширині 
робочого проходу

Чіткий підйом вантажу 
завдяки гідравлічному 
двигуну з регулюванням 
числа обертів

Комфортна робота із 
зручними відсіками 
для зберігання олівців 
та документів

Легка та швидка підзарядка 
завдяки вбудованому 
зарядному пристрою (опція)

EJC 110/112
Електричний повідковий штабелер (1.000/1.200 кг)

Електричні повідкові штабелери EJC 1-шої серії проявляють 
свої переваги скрізь, де потрібно переміщувати товари на 
короткі відстані та штабелювання на висоті до 3600 мм. 
Компактне шасі забезпечує надзвичайно легке та безпечне 
маневрування штабелера в умовах обмеженого простору.  
При цьому він може також пересуватися в режимі сповільне-
ного ходу з піднятим руків’ям управління.
Трифазний тяговий двигун у поєднанні з розробленою нами 
системою управління забезпечує оптимальний ККД. Перева-
ги: високі ходові характеристики при мінімальних витратах 
енергії — найкращі передумови для швидкого та ефективного 
товарообігу.
Оператори також зможуть гідно оцінити чіткість підйому 
та можливість плавного опускання вантажів (опція для EJC 

110). Контрольований двигун підйомного механізму та зручні 
кнопки на голівці руків'я управління дозволяють оператору 
піднімати вантажі на велику висоту, що сприяє зниженню 
зносу матеріалів. 
Потрібну енергію EJC 110/112 отримує від акумуляторної 
батареї ємністю до 200 А•год. Вбудований і захищений від 
вологи та пилу зарядний пристрій (опція) забезпечує просте 
заряджання акумулятора від будь-якої розетки 230 В. Перед-
бачений також оптимальний режим швидкого заряджання.
Практичні відсіки для речей на панелі приладів і на передній 
частині кузова дозволяють завжди мати під рукою всі потрібні 
допоміжні матеріали, наприклад олівці, інструменти або 
документи.
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Таблиця стандартних підйомних мачт EJC 110/112

Висота підйому
h3

Мінімальна висота мачти1)

h1

Вільний хід
h2

Максимальна висота мачти
h4

(мм) (мм) (мм) (мм)

EJC 110 EJC 112 EJC 110 EJC 112 EJC 110 EJC 112

Двосекційна 
мачта ZT

2500 1750 1750 100 100 2975 2975

2700 1850 1850 100 100 3175 3175

2900 1950 1950 100 100 3375 3375

3200 2100 2100 100 100 3675 3675

3600 2300 2300 100 100 4075 4075

4100 - 2550 - 100 - 4575

4300 - 2650 - 100 - 4775

Двосекційна 
мачта ZZ

2500 1700 1700 1225 1225 2975 2975

2900 1900 1900 1425 1425 3375 3375

3200 2050 2050 1575 1575 3675 3675

3600 2250 2250 1775 1775 4075 4075

4100 - 2500 - 2025 - 4575

4300 - 2600 - 2125 - 4775

Трисекційна 
мачта DZ

4090 1845 1845 1338 1338 4597 4597

4300 1915 1915 1408 1408 4807 4807

4700 - 2050 - 1543 - 5212
1) при 100 мм вільного ходу



1) Діагональ згідно з VDI: + 137 мм
2) Діагональ згідно з VDI: + 212 мм
3) Значення для стандартної підйомної мачти 290 ZT із акумулятором

У цьому технічному паспорті, відповідно до директиви VDI 2198, наведено технічні характеристики пристрою  у базовому виконанні. У разі використання інших шин, під-
йомних мачт, додаткового оснащення тощо значення можуть відрізнятися.

Технічні характеристики згідно з VDI 2198
Станом на: 07/2014
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1.1 Виробник (скорочена назва )  Jungheinrich

1.2 Позначення виробника  EJC 1103) EJC 1123)

1.3 Привод  Електричний

1.4
Ручне управління, повідкове, стоячи, сидячи, комплекту-
вальник

 Повідкове

1.5 Вантажопідйомність/номінальне навантаження Q т 1 1.2

1.6 Відстань до центру ваги c мм 600

1.8 Відстань до вантажу x мм 681 688

1.9 Відстань між осями коліс (колісна база)  мм 1184 1191

В
аг

а

2.1.1 Загальна маса вкл. акумулятор (див. рядок 6,5)  кг 750 830

2.2 Навантаження на передню/задню вісь, з вантажем  кг 570 / 1180 650 / 1380

2.3 Навантаження на передню/задню вісь, без вантажу  кг 510 / 240 580 / 250
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3.1 Шини  PU

3.2 Розмір шин, спереду  мм Ø 230 x 70

3.3 Розмір шин, ззаду  мм Ø 77 x 75 Ø 85 x 110

3.4 Додаткові колеса (розміри)  мм Ø 150 x 54 Ø 140 x 54

3.5 Кількість передніх/задніх коліс (=ведучі)  1x +1/2 або 4

3.6 Ширина колії, передні колеса b10 мм 507

3.7 Ширина колії, задні колеса b11 мм 415 400
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4.2 Мінімальна висота мачти h1 мм 1950

4.3 Вільний хід h2 мм 100

4.4 Висота підйому h3 мм 2900

4.5 Максимальна висота мачти h4 мм 3375

4.9 Висота руків'я у робочому положенні мін./макс. h14 мм 850 / 1305

4.15 Висота опущених вил h13 мм 90

4.19 Загальна довжина l1 мм 1822

4.20 Довжина зі спинкою вил l2 мм 672

4.21 Загальна ширина b1/b2 мм 800

4.22 Розміри вил s/e/l мм 56 / 185 / 1150

4.25 Відстань між зовнішніми сторонами вил b5 мм 570

4.32 Просвіт над підлогою посередині між осями m2 мм 30

4.33
Ширина міжстелажного проходу, піддон 1000 × 1200 
упоперек

Ast мм 20712)

4.34
Ширина міжстелажного проходу, піддон 800 × 1200 
уздовж

Ast мм 21211)

4.35 Радіус розвороту Wa мм 1402 1409
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ки 5.1 Швидкість руху з вантажем/без вантажу  км/год 6 / 6

5.2 Швидкість підйому з вантажем/без вантажу  м/сек 0.12 / 0.22 0.13 / 0.22

5.3 Швидкість опускання з вантажем/без вантажу  м/сек 0.33 / 0.33 0.43 / 0.37

5.8 Макс. Підйом що долається з вантажем/без вантажу  % 8 / 16

5.10 Робоча гальмівна система  Генераторний
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н
я 6.1 Тяговий двигун, потужність S2 60 мін.  кВт 1,0

6.2 Двигун підйому, потужність S3 10%  кВт 1.7

6.2 Lift motor, output at S3 (on time) 12 %  кВт 2

6.3 Акумулятор відповідно до DIN 43531/35/36 A, B, C, ні  Британський стандарт

6.4 Напруга акумулятора/номінальна ємність K5
 В/А-
год

24 / 200

6.5 Вага акумулятора  кг 185

6.6 Споживання енергії за циклом VDI
 кВгод/
год

0.83 0.93

Ін
ш

е 8.1 Тип управління приводом  AC SpeedControl

8.4
Рівень шуму відповідно до EN 12053, на рівні голови 
оператора

 дБ (A) 62



Скористайтесь перевагами

Відмінний огляд вантажу сприяє 
чіткому позиціонуванню

Хороші можливості для зберіган-
ня олівців, інструментів і доку-
ментів.

Швидка та проста заміна рульо-
вого колеса знижує втрати на 
обслуговування.

Інноваційна технологія приводу та 
системи управління
Максимальна ефективність наших 
трьохфазних електродвигунів змінного 
струму є результатом використання 
електричного блоку управління власної 
розробки, який забезпечує чудову про-
дуктивність з одночасним зменшенням 
експлуатаційних витрат. Скористайтеся 
такими перевагами:
• Високий ККД із економним спожи-

ванням енергії.
• Потужне прискорення.
• Швидка зміна напрямку руху.
• Тяговий двигун, що не потребує тех-

• Точний та м’який підйом вантажу за
допомогою гідравлічного двигуна з
регулюванням частоти обертання.

• Обережне розміщення вантажів
завдяки двом швидкостям опускання
(EJC 110) та пропорційній гідравліці
(EJC 112, опція для моделі EJC 110).

• Довге руків’я управління, яке забезпе-
чує достатню відстань оператора від 
транспортного засобу.

• Зниження рівня шуму при повільному
підйомі завдяки системі управління
підйомом вил.

Практичні відсіки для речей
EJC 110/112 пропонує багато місця для 
зберігання допоміжних матеріалів, які 
повинні бути під рукою:
• Відсік для документів у передній

панелі.
• Додаткові відсіки для зберігання по-

ряд з панеллю управління.
• Планшет для документів із затиска-

чем (у поєднанні з встановлюваним
додатково металевим кожухом).

Зручне технічне обслуговування
• Сервісні отвори у передній частині

шасі дозволяють швидко замінити
колеса.

• Завдяки механізму швидкої заміни
кріплень рульового колеса, для його
заміни достатньо лише трішки підня-
ти штабелер.

• Електронне обладнання руків’я
управління, захищене від вологи та
бруду відповідно до стандарту IP 65.

• Електронна система управління та
вбудований зарядний пристрій, захи-
щені від вологи та бруду відповідно 
до стандарту IP 54.

Тривалий термін експлуатації
• Ємність акумулятора до 200 А•год

забезпечує тривалу експлуатацію.
• Вбудований зарядний пристрій (опція) 

для простого заряджання від будь-
якої розетки 230 В. Крім того перед-
бачена функція швидкого заряджання,
яка дозволяє зарядити акумулятор
протягом робочої зміни.

Додаткове обладнання
• Інформаційний дисплей CanDis: інди-

катор заряду акумулятора та лічиль-
ник мото-годин.

• Функція CanCode: право доступу за
допомогою PIN-коду.

• Решітка для захисту вантажу.
• Можливість підключення, наприклад

для терміналу, сканера або принтера.
• Особливо міцна металева кришка

акумуляторного відсіку для найваж-
чих умов експлуатації.
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нічного обслуговування.

Маневреність і компактність 
Завдяки компактним розмірам шасі 
штабелера він ідеально підходить для 
роботи в умовах обмеженого просто-
ру. Крім того, натиснувши кнопку упо-
вільненого ходу та встановивши руків'я 
управління у вертикальне положення 
можна продовжити безпечну роботу.

Чітке та безпечне штабелювання та 
розвантаження з місць зберігання 
Надійність і економічність завантажен-
ня вантажів на зберігання та їх розван-
таження з місць зберігання забезпечу-
ють:

Підлогові підйомно-
транспортні засоби 

Jungheinrich відповідають 
європейським 

вимогам безпеки.

Заводи, центри збуту і 
сервіс Jungheinrich у Європі 

ISO 9001/ ISO 14001
ТОВ "ТГ"СТАЛКЕР"
м.Дніпро
проспект О. Поля 46а
+38 (099) 650 0 450
+38 (098) 650 0 450
+38 (073) 650 0 450
info@stalker.com.ua
stalker.com.ua


