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JUNGHEINRICH – надежден и коректен 
партньор за Вашия бизнес
Немската марка Jungheinrich е утвърдена, със силни по-
зиции на международните пазари, както и на българския 
пазар, където присъства вече 17 години. Постоянното 
инвестиране в научно изследователска дейност, прилагане-
то на иновации в продуктите с цел пълно задоволяване на 
нуждите на клиентите отреждат на марката едно от челните 
места в бранша. За производството на машините се използ-
ват качествени материали и резервни части, внедряват се 
нови технологии и се търсят възможности за намаляване 
разходите на енергия. Моделите са подходящи за всеки 
тип бизнес и се произвеждат в съответствие с нуждите на 

клиента, предлага се голяма гама с допълнително оборуд-
ване и винаги се търси възможно най-доброто и финансово 
изгодно решение. Марката участва редовно в надпреварата 
IFOY /InternationalForkliftTruckoftheYear/ и почти винаги е 
сред победителите в различни категории на престижния 
конкурс, което е още едно доказателство, че продуктите са 
високо ценени и доказват качествата си в тестовете, които 
се провеждат по време на конкурса. За настоящата 2016 
Jungheinrich печели в две категории първо място: складов 
високоповдигач с модела EKX 516, в категорията „Специални 
машини“ разработвани за специфични нужди на конкретни 
клиенти печели моделът EJQ 325. Интересни и също така 
доказани модели на марката, които заслужават вниманието 
на клиентите са:

EFG 213/215/216k/216/218k/218/220
Втора серия електро-високоповдигачи Jungheinrich са с 
товароподемност от 1300 кг. до 2000 кг. и с височина на пов-
дигане на мачтата от 2,9м. до 6,5м. Използват се в апликации, 
където се изисква високо натоварване, изключителна мане-
вреност и остатъчна товароносимост. Машините са подхо-
дящи както за вътрешни, така и за външни приложения дори 
и при неравна настилка на пода. Най-съвременната 3-фазна 
AC технология заедно с компактния хидравличен блок 
постигат забележителна производителност, като в същото 
време е намалена консумацията на енергия. Това е доказано 
чрез тестова на VDI циклите – Jungheinrich електрокари Вто-
ра серия консумира с 15% по-малко енергия в сравнение с 
конкурентни модели. С концепцията за Технология от Чиста 
Енергия, Jungheinrich постига най-добрата енергийна ефек-
тивност и максимална производителност, които пазарът 
може да предложи.  

Машините са предвидени за интензивна 3-сменна денонощ-
на работа, като това се постига лесно с бърза смяна на бате-
рията. Има няколко различни варианти за смяна на батерия, 
с които се улеснява смяната и се пести време. Сигурността е 
силно залегнала в концепцията на машините. Curve control e 
електронна система за контрол на скоростта и стабилността 

в режим на завиване, стандартно е вградена система за 
предотвратяване тръгване назад при движение 

по рампи, чрез автоматично задвижване на 
паркинг спирачката, система за стопи-
ране на всички хидравлични функции, 
ако не е седнал оператор на седалката 
и др. системи осигуряват безопасност и 
сигурност при боравене с машините.

Подобрен е дизайнът и шасито на елек-
трокарите от серията. Компактни про-
фили на мачтата осигуряват възможно 
най-широкото поле за видимост. Опера-
торът се чувства комфортно в кабината, 
лесно и бързо се борави с машината. 
Електрокарите Jungheinrich могат да се 
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конфигурират с много различни допълнителни опции, така 
че да отговорят на предпочитанията на клиента.

EJC 110/112
Първата серия ръчно водими електро-високоповдигачи EJC 
показват силата си при транспортиране на малки разстояния 
и стакиране, и складиране на височина до 4,7m. Компактно-
то им шаси осигурява лесна и бърза работа дори в най-тесни 
и малки пространства и бързо може да смени посоката на 
движение. Машините притежават Crawl mod e бутон в режим 
на т.н „костенурка“ за плавно и прецизно движение дори и 
при вертикално изправена ръкохватка. Комбинацията на 
3-фазния AC задвижващ мотор и собствено разработения 
електрически контролер осигуряват максимална ефектив-
ност. Предимството е висока скорост и мощно ускорение с 
минимална консумация на енергия, което осигурява бърза и 
ефективна работа. Операторът също ще бъде много доволен 

с прецизното вдигане и гладкото спускане на товара. Контро-
лирания двигател за повдигане и удобно разположените 
бутони на дръжката за управление, позволяват на операто-
ра да стакира товари на големи височини. Много удобно е 
практичното отделение за документи на таблото. Стакарите 
Jungheinrich се предлагат в различни варианти с множество 
опции, така че напълно да отговорят на потребностите и 
желанията на клиента.

Материалът ни е предоставен от г-н Валери Петрунов – 
търговски и маркетингов директор на „Готи Петрунов“ 
ООД представител на ЮНГХАЙНРИХ за България, Албания и 
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