
Resistente à corrosão

Superfície lisa higiênica e 
não tóxica para alimentos

Tração otimizada 
com 2 motores

Proteção contra 
respingos de água

Direção elétrica

EJE i25/EJC i15/EJC i15z
Transpaleteira em aço (2.500/1.500 kg)

Transpaleteiras de aço inoxidável Jungheinrich são concebidas 
para a operação nos ambientes mais corrosivos e úmidos e, ao 
mesmo tempo, com os mais altos requisitos de higiene. Dois 
motores separados proporcionam a poderosa tração e assegu-
ram melhor dirigibilidade, mesmo em superfícies difíceis.
Aço inoxidável de alta qualidade e eletrônica protegida contra 
respingos de água asseguram a fácil limpeza e desinfecção. A 
isso somam-se as vedações de alta tecnologia: todos os com-
ponentes móveis são especialmente protegidos. Desta forma, 

as transpaleteiras de aço inoxidável Jungheinrich satisfazem, de 
maneira mais do que satisfatória, as elevadas exigências, tanto 
na indústria de alimentos quanto na indústria farmacêutica e 
química.
Com apenas um movimento, a plataforma (opcional) transfor-
ma o veículo de operador em um veículo de condutor e, dessa 
forma, aumenta a facilidade especialmente no transporte a 
longas distâncias.



EJE i25/EJC i15/EJC i15z

EJE i25 EJC i15z



1) abaixado
2) Com plataforma opcional: 1.024/1.446 mm
3) Dois motores
4) Dois motores de tração
5) Sem plataforma 1.561 mm/com plataforma opcional 2.001 mm
6) Sem plataforma 1.674 mm/com plataforma opcional 2.115 mm
7) Sem plataforma 1.821 mm/com plataforma opcional (aberta) 2.265 mm
8) Sem plataforma 1.930 mm/com plataforma opcional (aberta) 2.400 mm
9) Sem plataforma 2.016 mm/com plataforma opcional 2.486 mm
10) Sem plataforma 2.198 mm/com plataforma opcional (aberta) 2.640 mm
11) Sem plataforma 2.253 mm/com plataforma opcional 3.693 mm
12) Sem plataforma 2.366 mm/com plataforma opcional 2.807 mm
13) Valores para mastro simples: com mastro ZT - h1 = 1.960 mm, h2 = 186 mm, h3 = 3.000 mm, h4 = 3.395 mm
14) Valores válidos para giro diante de prateleira livre

Esta ficha técnica, conforme diretriz VDI 2198, menciona apenas os valores técnicos do veículo padrão. Pneus diferentes, outros tipos de mastro, acessórios adicionais, etc. podem fornecer outros valores.

Dados técnicos de acordo c/ VDI 2198

Data: 01/2008
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1.1 Fabricante (abreviação)  Jungheinrich

1.2 Denominação do modelo pelo fabricante  EJE i25 EJC i15 EJC i15z

1.3 Tipo de tração (motor)  Elétrica

1.4 Tipo de operação  A pé

1.5 Capacidade de carga Q t 2,5 1,5 1,5

1.6 Distância do centro da carga c mm 600

1.8 Distância entre o eixo de direção e a carga x mm 1.0721) 712 709

1.9 Distância entre eixos y mm 1.6421) 1.329 1.445
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o 2.1.1 Peso incluindo bateria (ver 6.5)  kg 862 1.212 1.412
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3.1 Tipo de pneu  PU

3.2 Dimensão do pneu, dianteiro  mm 230 x 75

3.3 Dimensão do pneu, traseiro  mm 85 x 65

3.5 Rodas, quantidade frente/trás (x = rodas de tração)  2-2x/4

3.6 Distância entre rodas, frente b10 mm 470

3.7 Distância entre rodas, trás b11 mm 365 380 380
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4.2 Altura do mastro (recolhido) h1 mm 0 2.37013) 2.37013)

4.3 Elevação livre h2 mm 0 1.97513) 1.97513)

4.4 Elevação h3 mm 120 2.00013) 2.00013)

4.5 Altura do mastro na elevação máxima h4 mm 0 2.39513) 2.39513)

4.6 Elevação inicial h5 mm 0 0 200

4.9 Altura do timão em posição de operação mín./máx. h14 mm 1.024 / 1.5962)

4.15 Altura dos garfos, baixados h13 mm 90

4.19 Comprimento total l1 mm 1.9308) 2.0169) 2.131

4.19.1 total length (long)  mm 2.400 2.486 2.601

4.20 Comprimento até à face dos garfos (incl. espessura do garfo) l2 mm 765 816 931

4.21 Largura total b1/b2 mm 790

4.22 Dimensões do garfo s/e/l mm 55 / 170 / 1.165 75 / 180 / 1.200 75 / 190 / 1.200

4.25 Largura sobre o garfo b5 mm 535 560 570

4.32 Altura livre do solo, centro dos eixos m2 mm 40

4.34
Largura do corredor de trabalho c/ paletes de 800 x 1200 
longitudinal

Ast mm 2.19810) 2.25311)14) 2.36612)14)

4.35 Raio de giro Wa mm 1.821 / 2.2657) 1.561 / 2.0015) 1.674 / 2.1156)
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ce 5.1 Velocidade de deslocamento com/sem carga  km/h 5,4 / 6

5.2 Velocidade de elevação com/sem carga  m/s 0,06 / 0,09 0,16 / 0,25 0,16 / 0,25

5.3 Velocidade de descida com/sem carga  m/s 0,09 / 0,06 0,38 / 0,12 0,38 / 0,12

5.8 Capacidade máx. de vencer rampa com/sem carga  % 10 / 10

5.10 Freio  elétrico

E
lé

tr
ic

a 6.1 Motor de tração, potência S2 60 min.  kW 1,54) 1,53) 1,53)

6.3 Bateria conforme DIN 43531/35/36 A, B, C, não  não não

6.4 Voltagem da bateria, capacidade nominal K5  V/Ah 24 / 344

6.5 Peso da bateria  kg 262
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s 8.1 Tipo de controle de tração  AC SpeedControl



Aproveite as vantagens

Mais fácil acesso de manutenção à 
unidade de acionamento

Timão vedado

Dois motores – uma potência
Características de rodagem ideais para 
praticamente todas as superfícies graças 
à tecnologia robusta:
• Excelente tração e estabilidade lateral 

garantidas o tempo todo por dois mo-
tores de acionamento separados.

• Alta potência de acionamento e frena-
gem confiável.

• Resíduos da produção e umidades no 
trajeto não representam obstáculo.

Resistente à água
• Resistente à limpeza de alta pressão e 

sistemas de desinfecção:
• Encapsulamento do botão do timão.
• Cobertura impermeável do controle e 

do motor.
• Sem acúmulo de fluidos em entalhes.

Higiênico e prático
• Superfície resistente à abrasão, mesmo 

com utilização intensiva.
• Resistente à aderência de sujeira e 

de bactérias devido ao acabamento 
polido.

• Em conformidade com as normas 
de higiene da UE para a produção de 
alimentos.

• Fácil superação de irregularidades do 
piso com elevação inicial (opcional).

Materiais de alta qualidade
Foco constante nas exigências garantem 
alta disponibilidade e longa vida útil:
• Resistência à corrosão mesmo em 

ambiente corrosivo.

• Todo o chassi é composto de aço 
inoxidável V2A resistente e o mastro 
é feito de aço duplex extremamente 
estável.

• Todos os controles são de material 
plástico de alta qualidade.

• Chassi robusto, de 8 mm.

Operação Ergonômica
O controle eletrônico permite um manu-
seio autônomo:
• Giro do volante em 60 graus para cur-

vas de 92 graus.
• Plataforma do operador (opcional) para 

trechos mais longos.
• Maior facilidade de substituição da 

bateria devido à remoção lateral.
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Jungheinrich Lift Truck Ltda.

Rod. Vice Prefeito Hermenegildo Tonolli, 2535
Galpão 2
CEP 13295-000
Itupeva – SP
Tel. +55 11 3511-6295

contato@jungheinrich.com.br
www.jungheinrich.com.br

Os veículos industriais 
Jungheinrich cumprem 

os requisitos de 
segurança europeus.

Certificados para as fábricas 
de Nordestedt, Moosburg e 

Landsberg, na Alemanha.


