
Висока потужність та 
ефективність завдяки 
тяговому двигуну трифазного 
змінного струму

Надзвичайна 
маневреність завдяки 
компактним розмірам

Гелевий акумулятор, що 
не потребує технічного 
обслуговування, з 
вбудованим зарядним 
пристроєм

Пропонуються варіанти з 
двома висотами підйомних 
мачт (1540 і 1900 мм)

EJC M10 E
Електричний повідковий штабелер (1.000 кг)

EJC M10 E спеціально розроблений для транспортуван-
ня легких вантажів у межах підприємства. Тяговий двигун 
потужністю 0,6 кВт забезпечує транспортування піддонів і 
товарів із вагою до 1000 кг на короткі відстані. 

Завдяки монолітній вантажопідйомній мачті, що поставляєть-
ся з висотою 1540 і 1900 мм, EJC M10 E ідеально пристосова-
ний для епізодичного відбирання і розподілу товарів, а також 
штабелювання піддонів. При цьому перевагою є малі розміри 
шасі EJC M10 E, що забезпечує оптимальну оглядовість кінців 
вил навіть при невеликому зрості оператора. Компактна кон-

струкція і мала довжина передньої частини (l2) цієї машини, 
лише 465 мм, також забезпечують високу маневреність. 

Завдяки використанню потужного трифазного двигуна, який 
не потребує технічного обслуговування, зменшено спожи-
вання енергії та створено найкращі передумови для швидко-
го й економічно вигідного вантажообігу. 

Гелевий акумулятор із вбудованим зарядним пристроєм доз-
воляє гнучко експлуатувати машину, не доливаючи в батарею 
воду.
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1) Відомості про напругу акумулятора / номінальну ємність для K20; для K5: 24 В, 70 А·год.

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 травень 2016 р.
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1.1 Виробник (скорочена назва ) Jungheinrich

1.2 Позначення виробника EJC M10 E

1.3 Привод Електричний

1.4
Ручне управління, повідкове, стоячи, сидячи, комплек-
тувальник

Повідкове

1.5 Вантажопідйомність/номінальне навантаження Q t 1

1.6 Відстань до центру ваги c мм 600

1.8 Відстань до вантажу x мм 803

1.9 Відстань між осями коліс (колісна база) y мм 1.125

В
аг
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2.1.1 Загальна маса вкл. акумулятор (див. рядок 6,5)  кг 481 496

2.2 Навантаження на передню/задню вісь, з вантажем  кг 535 / 961

2.3 Навантаження на передню/задню вісь, без вантажу  кг 371 / 125
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3.1 Шини TPU/PU

3.2 Розмір шин, спереду  мм Ø230x65

3.3 Розмір шин, ззаду  мм Ø80x70

3.4 Додаткові колеса (розміри)  мм Ø100x50

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

3.6 Ширина колії, передні колеса b10 мм 550

3.7 Ширина колії, задні колеса b11 мм 390
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4.2 Мінімальна висота мачти h1 мм 1.935 2.295

4.4 Висота підйому h3 мм 1.540 1.900

4.5 Максимальна висота мачти h4 мм 1.975 2.335

4.9 Висота руків'я у робочому положенні мін./макс. h14 мм 740 / 1.190

4.15 Висота опущених вил h13 мм 85

4.19 Загальна довжина l1 мм 1.615

4.20 Довжина зі спинкою вил l2 мм 465

4.21 Загальна ширина b1/b2 мм 800 / 800

4.22 Розміри вил s/e/l мм 55 / 172 / 1.150

4.25 Відстань між зовнішніми сторонами вил b5 мм 540

4.32 Просвіт над підлогою посередині між осями m2 мм 30

4.33
Ширина міжстелажного проходу, піддон 1000 × 1200 
упоперек

Ast мм 2.127

4.34
Ширина міжстелажного проходу, піддон 800 × 1200 
уздовж

Ast мм 2.059

4.35 Радіус розвороту Wa мм 1.295
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ки 5.1 Швидкість руху з вантажем/без вантажу
 км/
год

4,5 / 5

5.2 Швидкість підйому з вантажем/без вантажу  м/сек 0,12 / 0,22

5.3 Швидкість опускання з вантажем/без вантажу  м/сек 0,15 / 0,12

5.8 Макс. Підйом що долається з вантажем/без вантажу  % 4 / 10

5.10 Робоча гальмівна система електрична
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6.1 Тяговий двигун, потужність S2 60 мін.  кВт 0,6

6.2 Потужність двигуна підйому, кВт, при S3 7,5%  кВт 2,2

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

6.4 Напруга акумулятора / номінальна ємність
 В/А-
год

24 / 851)

6.5 Вага акумулятора  кг 49

6.6 Споживання енергії за циклом VDI
 кВгод/
год

0,73

Ін
ш

е 8.1 Тип управління приводом Пристрій змінного струму speedCONTROL

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

дБ (A) 66



Скористайтесь перевагами

Зручне розташування інструмен-
тів контролю

Високий рівень безпеки завдяки 
малому дорожньому просвіту

Ергономічне руків’я керування

Інноваційна технологія приводу та 
системи керування
Двигуни з технологією трифазного 
струму в поєднанні з розробленою 
нами системою керування мають під-
вищену продуктивність при одночас-
ному знижені експлуатаційних витрат.
• Високий ККД і відмінне керування

енергоспоживанням.
• Швидка зміна напрямку руху без

затримки.
• Тяговий двигун не потребує технічно-

го обслуговування, оскільки в ньому
немає вугільних щіток.

Енергоефективне використання
Економічно ефективне керування енер-
госпоживанням підвищує ефективність 
та збільшує життєвий цикл акумулятор-
ної батареї та компонентів.
• Інтелектуальна автоматична система

відключення: через 30 хвилин без 
використання пристрій автоматично 
вимикається.

• Рекуперація енергії завдяки генера-
торному гальмуванню при зниженні
швидкості руху.

Компактна конструкція й ідеальна 
оглядовість
Завдяки компактній конструкції EJC 
M10 E ідеально пристосований для 
роботи в обмеженому просторі. 
• Надзвичайна маневреність завдяки

короткій передній частині.
• Оптимальний огляд кінців вил на

будь-якій висоті завдяки малій висоті 
шасі й оптимізованому огляду крізь
мачту.

• Центральне розташування всіх
важливих контрольних пристроїв, а 
саме індикатора заряду акумулятора,
лічильника часу експлуатації, аварій-
ного вимикача й ключа.

• Завдяки малогабаритній конструкції,
техніка потребує надзвичайно мало
простору для зберігання.

Ергономічна робота
Транспортний засіб оптимально при-
стосований для задоволення потреб 
оператора, пов’язаних з ергономікою.

• Зменшено зусилля, яке треба до-
кладати під час кермування, завдяки
використанню приєднаного знизу
довгого руків’я керування.

• Голівка руків’я керування з можли-
вістю роботи як лівою так і правою
руками забезпечує оператору найви-
щий комфорт під час експлуатації, що
позитивно впливає на здоров’я.

Безпечне керування
Різні заходи з покращення стану безпе-
ки зменшують імовірність травмування 
оператора й тому забезпечують підви-
щення рівня безпеки.
• Знижено імовірність травмування в

зоні ніг завдяки малому дорожньому
просвіту, лише 30 мм.

• Додатковий захист завдяки повністю
закритому корпусу й оптимальному
огляду крізь мачту.

Додаткове обладнання
EJC M10 E з монолітною мачтою поста-
чається з висотою 1540 та 1900 мм.
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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


