
Versátil: Carregamento de 
caminhão em dois níveis 
ou com utilização de 
transpaleteira/empilhadeira

Motor de tração trifásico para 
máximo desempenho com o 
mínimo consumo de energia

ShockProtect para proteção 
do condutor, veículo e carga

Timão de direção elétrico 
que facilita a manobra

Ótima qualidade de 
rodagem com rodas de 
apoio fixas ProTracLink

Plataforma fixa (opcional)

ERD 220 
Empilhadeira elétrica patolada (2.000 kg)

A empilhadeira elétrica com timão ERD 220 é um dispositivo 
versátil e eficiente no manejo de cargas. Como especialista no 
carregamento de dois níveis em caminhões, ela causa boa im-
pressão tanto no transporte econômico de cargas por trechos 
longos quanto na colocação e retirada de cargas de alturas de 
elevação de até 2.560 mm.
O veículo tem construção extremamente robusta: Uma es-
trutura de aço de 8 mm, bem como rastelo de aço perfilado, 
permitem o uso em situações exigentes de cargas pesadas.
Além disso, a ERD 220 é ideal para a operação tanto com ope-
rador a pé quanto para a operação com condutor. Na operação 
com operador, a ERD alcança uma velocidade alta de até 12,5 
km/h. Dessa forma, a mercadoria pode ser movimentada ou 
transportada de maneira particularmente econômica.
Acrescente-se a isso a alta segurança para o operador, bem 
como o maior conforto de condução possível:
• Além da suspensão macia da plataforma, o acionamento é 

amortecido pelo ShockProtect. A vantagem: 

• A coluna vertebral do motorista fica livre das tensões.
• A estrutura e todos os componentes técnicos da ERD 220 são 

significativamente menos exigidos.
• Direção elétrica que proporciona uma condução sem fadiga, 

mesmo com cargas pesadas.
• A velocidade máxima é reduzida automaticamente, depen-

dendo do ângulo de condução em curvas (Curve Control).
• Uma plataforma fixa (opcional) proporciona excelente pro-

teção do condutor através de peças laterais especialmente 
altas.

Para utilizações particularmente exigentes, estão disponíveis 
baterias de alta performance de até 465 Ah. Em combinação 
com a mais moderna tecnologia trifásica, isto significa longos 
períodos de operação com consumo minimizado. Para o uso 
em vários turnos, a ERD 220 é equipada com uma possibilidade 
de remoção lateral de bateria. Para usos de baixo desempe-
nho está disponível a ERD 220 Basis (sem remoção lateral da 
bateria).



ERD 220 

ERD 220

20
362

384
264

h1

h3

h4

h13

h5

s

22

c Q
l

x

y
m2

l1

95

Ast

a
2

Wa

b1

e

b12b5b11

l2

a
2

l6

170

837

1098

h14

Plataforma rebatível
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Plataforma fixa

Modelos com mastro de elevação padrão ERD 220

Elevação
h3

(mm)

Altura do mastro recolhido
h1

(mm)

Elevação livre
h2

(mm)

Altura total do mastro1)

h4

(mm)

ERD 220 Básica/
Básica rápida

ERD 220 com 
plataforma fixa/

dobrável

ERD 220 Básica/
Básica rápida

ERD 220 com 
plataforma fixa/

dobrável

ERD 220 Básica/
Básica rápida

ERD 220 com 
plataforma fixa/

dobrável

Dois níveis
 ZT

1660 1350 1350 100 100 2150 2150

2010 1530 1530 100 100 2500 2500

2560 - 1810 - 100 - 3050

Dois níveis
 ZZ

2500 - 1700 - 1130 - 3070

Três níveis
 DT

2500 - 1366 - 100 - 2990

1)inclui elevação básica + 122 mm



1) 375 Ah = 288 kg, 465 Ah = 368 kg
2) Base de carga abaixada: + 48 mm
3) Compartimento da bateria L +27mm /L altura + 72 mm
4) Compartimento da bateria L = 375 Ah, altura L= 465 Ah
5) Diagonal conf. VDI: + 225 mm
6) Diagonal conf. VDI: + 369 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: 10/2015

C
ar

ac
te

rí
st

ic
as

1.1 Fabricante (abreviação)  Jungheinrich

1.2 Denominação do modelo pelo fabricante  ERD 220

 
Base, 

plataforma 
dobrável

Plataforma 
dobrável

fixed pla-
tform

Básica rápida, 
plataforma 

fixa

1.3 Tipo de tração (motor)  Elétrica

1.4 Tipo de operação  
Em pé/

pedestre
Em pé/

pedestre
Em pé Em pé

1.5 Capacidade de carga Q t 2

1.5.1 Capacidade de carga residual Q t 1

1.5.2 Capacidade de carga com elevação do braço das rodas 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 9572)

1.9 Distância entre eixos y mm 1.7492) 1.6772) 1.6772) 1.7492)

P
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o 2.1.1 Peso incluindo bateria (ver 6.5)  kg 1.186 1.110 1.168 1.228

2.2 Peso por eixo com carga frente/trás  kg 1.958 / 1.228 1.920 / 1.190 1.920 / 1.248 1.960 / 1.268

2.3 Peso por eixo sem carga frente/trás  kg 348 / 838 310 / 800 310 / 858 350 / 878
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3.1 Tipo de rodas  Vulkollan

3.2 Dimensões das rodas dianteiras  mm Ø 230 x 77

3.3 Domensões das rodas traseiras  mm Ø 85 x 95 / Ø 85 x 75

3.4 Rodas suplementares (dimensões)  mm Ø 140 x 50

3.5 Quantidade de rodas dianteiras /traseiras  1x +2/2 ou 4

3.6 Distância entre rodas Dianteira b10 mm 512

3.7 Distância entre rodas, Traseira b11 mm 385
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4.2 Altura do mastro (recolhido) h1 mm 1.350

4.4 Elevação h3 mm 1.660

4.5 Altura do mastro na elevação máxima h4 mm 2.150

4.6 Elevação inicial h5 mm 122

4.9 Altura total com timão vertical h14 mm 1.158 / 1.414

4.15 Altura dos garfos abaixados h13 mm 90

4.19 Comprimento total l1 mm 2.246 2.1743) 2.5843) 2.656

4.20 Comprimento até à face dos garfos (incl. espessura do garfo) l2 mm 1.056 9843) 1.3943) 1.466

4.21 Largura total b1/b2 mm 770

4.22 Dimensões do garfo s/e/l mm 56 / 185 / 1.190

4.25 Abertura dos garfos b5 mm 570

4.32 Altura livre do solo, centro dos eixos m2 mm 20

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

Ast mm 2.4556) 2.3836) 2.8316) 2.9036)

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

Ast mm 2.4655) 2.3935) 2.8415) 2.9135)

4.35 Raio de giro Wa mm 2.0222) 1.9502) 2.3982) 2.4702)

P
er
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rm

an
ce 5.1 Velocidade de deslocamento com/sem carga  km/h 7,2 / 8,2 9,5 / 12,5 9,5 / 12,5 9,5 / 12,5

5.2 Velocidade de elevação com/sem carga  m/s 0,13 / 0,22 0,14 / 0,24 0,14 / 0,24 0,14 / 0,24

5.3 Velocidade de descida com/sem carga  m/s 0,25 / 0,21 0,27 / 0,25 0,27 / 0,25 0,27 / 0,25

5.8 Capacidade máx. de vencer rampa com/sem carga  % 8 / 15 8 / 16 8 / 16 8 / 16

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

6.2  kW 2,0 0,0 0,0 0,0

6.2 Lift motor, output at S3 (on time) 12 %  kW 0 2 2 2

6.3 Bateria conforme DIN 43531/35/36 A, B, C, não  B 43535

6.4 Voltagem da bateria, capacidade nominal K5  V/Ah 24 / 375 24 / 2504) 24 / 2504) 24 / 375

6.5 Peso da bateria  kg 288 2201) 2201) 288

6.6 Consumo energético de acordo c/ ciclo VDI  kWh/h 0,51 0,67 0,67 0,67

6.7 Desempenho na movimentação de cargas  t/h 0 94 94 94

6.8
Consumo de energia com máximo desempenho na movi-
mentação de cargas

 kWh/h 0 0,61 0,61 0,61
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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) 63 67 67 67



Aproveite as vantagens

Plataforma fixa para máxima segu-
rança do motorista

Trabalho preciso com o encosto 
de paletes

Trabalho flexível e seguro

Condução dinâmica e baixo consumo
A tecnologia de acionamento de tração 
trifásica e o controle eletrônico dire-
cional (SpeedControl) asseguram um 
comportamento de condução dinâmico 
e ao mesmo tempo econômico, com 
possibilidades de adaptação em qualquer 
situação de uso:
• Potente motor de tração de 2,8 kW 

com controle trifásico.
• Jungheinrich SpeedControl - impede 

que o veículo role para trás em rampas.
• Os parâmetros de dirigibilidade indi-

vidualmente garantem o ajuste ideal 
para cada caso (opcional).

• Recuperação de energia por frenagem 
regenerativa na redução da velocidade 
do veículo.

Características de condução e eleva-
ção ideais
• Jungheinrich ShockProtect: Proteção 

para condutor, veículo e carga através 
do acionamento com suspensão adi-
cional à plataforma. A suspensão reduz 
choques maiores para o operador e o 
chassi.

• Rodas de apoio com suspensão e 
amortecedor - conectadas firmemente 
através do acoplamento ProTracLink 
- proporcionam um comportamen-
to seguro em qualquer situação de 
condução.

• Hidráulica regulada (opcional) para o 
descarregamento automático da carga 
e para a colocação precisa dos paletes 
na prateleira.

Trabalho flexível e seguro
• Conforme a utilização com operador 

a pé, a plataforma pode ou não ser 
rebatida. Na operação com operador 
a pé, a velocidade é automaticamente 
reduzida.

• Para altas exigências de segurança, 
uma plataforma do motorista fechada 
pode ser fornecida (opcional).

• Na operação de dois níveis, podem ser 
carregados dois paletes sobrepostos 
com 1.000 kg cada a uma velocidade 
máxima de 7 km/h (Base ERD 220: 5 
km/h).

Sempre informado
Instrumentos de controle amplos dão ao 
operador a sensação de ter sempre tudo 
à vista:
• Indicador de informações "CanDis" 

(opcional) com indicação de horas 
de trabalho e memória de códigos de 
serviços.

• Ativação do veículo através de PIN, 
bem como desligamento automático 
através de "CanCode" (opcional).

Ergonomia exemplar
O botão do timão protegido de umidade 
é perfeitamente adaptado às necessida-
des ergonômicas do operador através de 
botões gangorra dispostos nas laterais 
e do sistema de cores vermelho-verde. 
Além disso, a ERD 220 possui as seguin-
tes características:
• Direção fácil devido à direção elétrica.
• Botão do timão regulável em altura 

para plataforma fixa (opcional).

• O batente de paletes adicional na es-
trutura proporciona o posicionamento 
preciso de dois paletes sobrepostos.

• Porta-objetos removível na tampa de 
baterias.

Longos períodos de operação
Grandes capacidades de bateria garan-
tem longos períodos de uso.
• Compartimento da bateria M: 3 PzS 

250 Ah
• Compartimento da bateria L: 3 PzS 

375 Ah
• Espaço da bateria L superior: 3PzS 465 

Ah
• Possibilidade de remoção lateral de 

baterias para o uso em vários turnos
• Carregador de bateria integrado (24 

V/30 A para baterias úmidas e que não 
requerem manutenção) para o carre-
gamento simples em qualquer tomada 
(opcional).

Equipamentos adicionais
• Grade de proteção da carga
• Redução de velocidade de abaixamen-

to no descarregamento dos paletes
• Versão para utilização em frigoríficos
• Trilhos para a recepção de paletes 

fechados
• Elevação e abaixamento proporcionais 

no timão
• Condução lenta com garfo abaixado 

(redução de desgaste dos garfos)
• Versão básica ERD 220 com perfor-

mance reduzida
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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.


