
Seleção de pedidos 
ergonômica com 
levantamento da base de carga

Conexão direta do 
condutor com a carga

Alta eficiência energética, 
graças ao motor de tração 
trifásico livre de manutenção

Redefinição automática de 
velocidade no deslocamento 
em curvas por meio do 
Curve Control (opcional)

Elevação pantográfica com 
alta capacidade de carga

ECE 320
Selecionadora de pedidos com elevação pantográfica (2.000 kg)

A selecionadora de pedido horizontal ECE 320 é ideal para 
aplicações onde a colocação da mercadoria sobre o palete de 
forma ergonômica é tão importante quanto o tempo e custo.
A alta potência é determinada pelo motor de tração trifásico de 
24 V. Suas vantagens: potência na aceleração e alta velocidade 
final. Ao mesmo tempo há uma visível economia de energia, 
tempos de operação prolongados e necessidade reduzida de 
manutenção (devido à ausência de escovas de carvão). Isto é 
possível graças ao grau de eficiência otimizado, à sintonia entre 
motor de tração e comando de direção, assim como à frena-
gem regenerativa.
A proximidade direta do motorista com a carga, e a plataforma 
para operador em pé a bordo, são os pontos fundamentais para 
uma seleção de pedidos segura e eficiente. Com a base de car-

ga pantográfica da ECE 320 é possível erguer cargas de 2.000 
kg a uma altura de até 700 mm.
Dependendo da necessidade, a ECE 320 vem com um timão de 
direção elétrico (opcional) ou volante “JetPilot”, também elétri-
co. As vantagens do timão de direção: manobra extremamente 
fácil com giro de aproximadamente 60° no timão para 90° de 
esterçamento. Operador e timão permanecem sempre dentro 
do contorno do veículo. As vantagens do volante JetPilot: con-
forto de direção de primeira classe, graças à operação intuitiva 
como no automóvel e parada segura. O corpo não se torce nas 
curvas (aliviando pescoço e coluna vertebral). Operação com 
uma mão e ajuste automático para deslocamento em linha reta 
em toda redução.
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1) abaixado 1.730 mm/levantado 1.580 mm
2) abaixado 2.850 mm/levantado 1.580 mm

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: 03/2014
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1.1 Fabricante (abreviação)  Jungheinrich

1.2 Denominação do modelo pelo fabricante  ECE 320

1.3 Tipo de tração (motor)  Elétrica

1.4 Tipo de operação  Selecionadora de pedidos

1.5 Capacidade de carga Q t 2

1.6 Distância do centro da carga c mm 1200

1.8 Distância entre o eixo de direção e a carga x mm 17301)

1.9 Distância entre eixos  mm 28502)
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2.1 Peso do equipamento  kg 1110

2.1.1 Peso incluindo bateria (ver 6.5)  kg 1480

2.2 Peso por eixo com carga frente/trás  kg 1540 / 1900

2.3 Peso por eixo sem carga frente/trás  kg 1050 / 430
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3.2 Dimensão do pneu, dianteiro  mm Ø 230 x 78

3.3 Dimensão do pneu, traseiro  mm Ø 85 x 75

3.4 Rodas suplementares (dimensões)  mm Ø 180 x 65

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

3.6 Distância entre rodas, frente b10 mm 500

3.7 Distância entre rodas, trás b11 mm 375
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4.4 Elevação h3 mm 700

4.9 Altura do timão em posição de operação mín./máx. h14 mm 1399 / 1399

4.15 Altura dos garfos, baixados h13 mm 90

4.19 Comprimento total l1 mm 3750

4.20 Comprimento até à face dos garfos (incl. espessura do garfo) l2 mm 1350

4.21 Largura total b1/b2 mm 810

4.22 Dimensões do garfo s/e/l mm 70 / 195 / 2400

4.25 Largura sobre o garfo b5 mm 570

4.32 Altura livre do solo, centro dos eixos m2 mm 25

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

Ast mm 4113

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

Ast mm 4113

4.35 Raio de giro Wa mm 3130
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ce 5.1 Velocidade de deslocamento com/sem carga  km/h 9.5 / 12.5

5.2 Velocidade de elevação com/sem carga  m/s 0.08 / 0.11

5.3 Velocidade de descida com/sem carga  m/s 0.12 / 0.05

5.8 Capacidade máx. de vencer rampa com/sem carga  % 6 / 15

5.10 Freio  eletromagnético
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a 6.1 Motor de tração, potência S2 60 min.  kW 2,8

6.2 Motor de elevação, potência no S3 15%  kW 1,5

6.4 Voltagem da bateria, capacidade nominal K5  V/Ah 24 / 465

6.5 Peso da bateria  kg 370
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s 8.1 Tipo de controle de tração  AC SpeedControl

8.4 Nível sonoro ao ouvido do condutor de acordo c/ EN 12053  dB (A) 61



Aproveite as vantagens

JetPilot - exclusivo na 
Jungheinrich

Inovadora tecnologia trifásica
Os motores Jungheinrich com tecno-
logia trifásica oferecem maior desem-
penho e ao mesmo tempo redução dos 
custos operacionais. Aproveite estas 
vantagens:
• Alta eficiência com excelente econo-

mia de energia.
• Forte aceleração.
• Rápida mudança de direção sem a 

breve parada habitual.
• Sem escovas de carvão – o motor de 

tração é livre de manutenção.
• 2 anos de garantia para o motor de 

tração.

Direção confortável
O comando por impulso “SpeedControl” 
permite uma direção confortável e se-
gura, com possibilidade de ajuste a cada 
caso de aplicação:
• A velocidade programada na chave de 

direção é mantida em qualquer situa-
ção - também em aclives e declives.

• Três programas de direção programá-
veis para ajuste individual conforme 
cada tipo de necessidade.

• Frenagem regenerativa com recupera-
ção de energia na redução da veloci-
dade de deslocamento.

Construção robusta para as mais ár-
duas aplicações
• Chassi de chapa de aço de 8 mm de 

alta qualidade.
• Chassi com saia extra-alta na tampa 

frontal.
• Cinética pantográfica - reforçada para 

usos intensos.

Sempre informado
Inúmeros instrumentos de indicação e 
de ajuste permitem a qualquer tempo 
um monitoramento completo:
• CanDis (opcional) informa sobre o nível 

de carga da bateria, horas de operação 
e códigos de erros.

• Ativação do veículo através de PIN e 
seleção de 3 programas de direção 
através de teclado (opcional).

• Parâmetros de direção ajustáveis atra-
vés de CanDis e CanCode (opcional).

Condução individual
Conceitos de condução variados possi-
bilitam um uso sob medida:
• Direção elétrica com volante JetPilot.
• Direção elétrica com timão com trans-

missão progressiva (opcional).
• Ideal para toda forma de condução: 

Jungheinrich Curve Control (opcional). 
Redução automática de velocidade 
em curvas em função do ângulo de 
direção.

Equipamentos adicionais
Grande variedade de acessórios, permi-
tindo ajustes individuais à sua aplicação:
• Encostos laterais disponíveis.
• Proteção adicional na entrada, de aço 

ou de borracha, para proteger o chassi 
contra impactos.

• Suporte para componentes de radio-
transmissão.

• Suporte de rolo.
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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.


