
Amortecimento de 
vibrações para proteção do 
condutor, do veículo e da 
carga com ShockProtect

Forte aceleração e alta 
velocidade graças ao motor 
trifásico livre de manutenção

Flexibilidade e versatilidade 
graças à construção compacta

Excelente estabilidade e 
ótimo desempenho de 
direção com ProTracLink

Utilização em vários turnos 
com a retirada lateral 
da bateria (opcional)

ERE 120
Transpaleteira elétrica (2.000 kg)

Com a ERE 120, você aumenta a produtividade do seu trans-
porte de mercadorias. Devido à alta velocidade na operação 
com condutor, as mercadorias são manipuladas de forma 
particularmente econômica, transportadas confortavelmente 
ao longo de grandes distâncias e também selecionadas, quando 
necessário.
A ERE 120 combina a estrutura compacta, a agilidade de um 
veículo de operador a pé com a velocidade de um veículo 
com condutor, permitindo assim um aumento da eficiência 
dos processos de trabalho. Além disso, há o poderoso motor 
de tração trifásico de 24 V. O seu grau de eficiência melhora-
do fornece uma forte aceleração e velocidades elevadas com 
baixo consumo.
Destacam-se as características de alta segurança e maior con-

forto de condução em qualquer situação: Além da plataforma 
dobrável com amortecimento, o sistema completo é amor-
tecido através do ShockProtect. As vantagens: As vibrações, 
esforço do motorista e desgaste do veículo e mercadorias são 
significativamente reduzidos.  A carga fica segura durante o 
deslocamento graças aos braços laterais opcionais, que permi-
tem uma maior velocidade, de 8,5 km/h, para o transporte em 
longas distâncias.
Para uso com demanda intensiva em longas distâncias ou para 
carga e descarga de caminhão, estão disponíveis baterias com 
capacidades de até 375 Ah, bem como a possibilidade de remo-
ção lateral da bateria (opcional) para a utilização em múltiplos 
turnos.
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1) Base de carga abaixada: + 55 mm
2) Com extração lateral da bateria: + 72,5 mm
3) Com plataforma dobrada para baixo: + 436 mm
4) Diagonal conf. VDI: + 204 mm
5) Diagonal conf. VDI: + 368 mm
6) outros tamanhos disponíveis

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

Versão: 07/2012
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1.1 Fabricante (abreviação)  Jungheinrich

1.2 Denominação do modelo pelo fabricante  ERE 120

1.3 Tipo de tração (motor)  Elétrica

1.4 Tipo de operação  Em pé/pedestre

1.5 Capacidade de carga Q t 2

1.6 Distância do centro da carga c mm 600

1.8 Distância entre o eixo de direção e a carga x mm 9131)

1.9 Distância entre eixos  mm 1347 / 14191)2)
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2.1 Peso do equipamento  kg 432

2.1.1 Peso incluindo bateria (ver 6.5)  kg 662

2.2 Peso por eixo com carga frente/trás  kg 1485 / 1292

2.3 Peso por eixo sem carga frente/trás  kg 189 / 588
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3.1 Tipo de pneu  Vulkollan/PU + quartzo/Vulkollan

3.2 Dimensão do pneu, dianteiro  mm Ø 230 x 70

3.3 Dimensão do pneu, traseiro  mm Ø 85 x 100 / Ø 85 x 85

3.4 Rodas suplementares (dimensões)  mm Ø 125 x 54

3.5 Rodas, quantidade frente/trás (x = rodas de tração)  1x +2/2 ou 4

3.6 Distância entre rodas, frente b10 mm 500

3.7 Distância entre rodas, trás b11 mm 338 / 368 / 498
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4.4 Elevação h3 mm 122

4.9 Altura do timão em posição de operação mín./máx. h14 mm 1146 / 1428

4.15 Altura dos garfos, baixados h13 mm 85

4.19 Comprimento total l1 mm 18342)

4.19.1 total length (long)  mm 1906

4.20
Comprimento até à face dos garfos (incl. espessura do 
garfo)

l2 mm 682 / 7542)

4.21 Largura total b1/b2 mm 720

4.22 Dimensões do garfo s/e/l mm 55 / 172 / 1150

4.25 Largura sobre o garfo b5 mm 5406)

4.32 Altura livre do solo, centro dos eixos m2 mm 30

4.33
Largura do corredor de trabalho c/ paletes de 1000 x 1200 
transversal

Ast mm 2032 / 21041)3)5)

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

Ast mm 2082 / 21541)3)4)

4.35 Raio de giro Wa mm 1595 / 16881)

4.35.2 Raio de giro em marcha lenta  mm 1667
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5.1 Velocidade de deslocamento com/sem carga  km/h 7.5 / 8.5

5.2 Velocidade de elevação com/sem carga  m/s 0.04 / 0.04

5.3 Velocidade de descida com/sem carga  m/s 0.06 / 0.08

5.7 Capacidade de vencer rampa com/sem carga  % 3 / 6

5.8 Capacidade máx. de vencer rampa com/sem carga  % 8 / 16

5.10 Freio  geradora
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6.1 Motor de tração, potência S2 60 min.  kW 1,6

6.2 Motor de elevação, potência no S3 10%  kW 2.2

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

6.4 Voltagem da bateria, capacidade nominal K5  V/Ah 24 / 250

6.5 Peso da bateria  kg 230

6.6 Consumo energético de acordo c/ ciclo VDI  kWh/h 0.47
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s 8.1 Tipo de controle de tração  Sistema de controle de impulso

8.4 Nível sonoro ao ouvido do condutor de acordo c/ EN 12053  dB (A) 73



Aproveite as vantagens

ERE 120

Controle inteligente e motor de tra-
ção trifásico potente
A ERE é equipada com um motor de tra-
ção com a tecnologia de tração trifásica 
e oferece maior desempenho com redu-
ção dos custos operacionais. Aproveite 
estas vantagens:
• Alta eficiência com excelente econo-

mia de energia.
• Forte aceleração e alta velocidade.
• Rápida mudança de direção sem bre-

ves paradas.
• Sem rolagem para trás em subidas.
• Motor de tração livre de manutenção.
• Recuperação de energia por frenagem 

regenerativa na redução da velocidade 
do veículo.

A versão do veículo se adapta ao perfil 
de aplicação
Diferentes variantes proporcionam 
flexibilidade de utilização, com todas as 
aplicações:
Opção 1: Plataforma dobrável sem siste-
ma de retenção
• Operação com operador a pé/embar-

cado.
• 4,5 km/h na operação a pé.
• 6 km/h com operação embarcada 

(plataforma em uso).

Opção 2: Plataforma dobrável com 
sistema de retenção (“braços laterais” - 
opcional)

• Operação com operador a pé/embar-
cado.

• 4,5 km/h na operação a pé e braços 
laterais fechados.

• 6 km/h na operação embarcada (plata-
forma) e braços laterais fechados.

• 8,5 km/h na operação embarcada (pla-
taforma) e braços laterais abertos.

Características de rodagem ideais
• ProTracLink: Rodas de proteção com 

molas e amortecidas - conectadas por 
uma alavanca oscilante - asseguram 
um comportamento de condução 
seguro em todas as condições de 
operação.

• ShockProtect: Proteção para o con-
dutor, para o veículo e carga através 
de unidade sobre molas adicional. A 
suspensão adequada especificamente 
e de forma ideal à carga reduz choques 
maiores para o operador e o chassi.

Todas as informações em um só lugar
Com os instrumentos de controle per-
feitamente organizados, o operador tem 
todas as informações juntas a qualquer 
momento:
• "CanDis" garante a informação sobre o 

nível da bateria, indicador de horas de 
trabalho, assim como a memória do 
código de serviço (opcional).

• "CanCode" permite a ativação do 
veículo via PIN, de modo que o grupo 
de usuários pode ser determinado 
individualmente (opcional).

• A possibilidade de ajuste do parâmetro 
de condução cria a adequação ideal 
para o uso (opcional).

Demanda de manutenção reduzida
Componentes de fácil manutenção e 
fácil acesso reduzem seus custos opera-
cionais:
• Fácil acesso aos componentes através 

de peças facilmente removíveis.
• Ativação da velocidade máxima apenas 

quando os garfos estão levantados 
(opcional). Isto reduz de forma confiá-
vel o desgaste sob os garfos.

Longos períodos de operação
Capacidade da bateria de até 375 Ah 
garante longos tempos de operação:
• Compartimento da bateria M: 

180/250Ah
• Compartimento da bateria L: 

300/375Ah
• Retirada lateral da bateria para ambos 

os compartimentos da bateria (opcio-
nal).

Equipamentos adicionais
• Roletes de entrada.
• Grade de proteção da carga.
• Versão para utilização em frigoríficos.
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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 e 
Moosburg, na Alemanha.


