
Potente e econômica, devido 
ao motor de tração trifásico

Extremamente versátil 
em virtude de suas 
medidas compactas

Bateria de gel isenta 
de manutenção com 
carregador integrado

Duas alturas de mastro 
disponíveis (1.540 
mm e 1.900 mm)

EJC M10 E
Empilhadeira elétrica patolada (1.000 kg)

A EJC M10 E foi desenvolvida especialmente para o manuseio 
interno de mercadorias mais leves. O potente motor de tração 
de 0,6 kW suporta o transporte de paletes e mercadorias por 
distâncias curtas com um peso de até 1.000 kg. 

Com seu mastro único, disponível nas alturas de 1.540 mm e 
1.900 mm, a EJC M10 E é ideal para eventuais movimentações 
de mercadorias e empilhamento de paletes. Outro benefício é 
a baixa altura dos chassis da EJC M10 E, que também oferece 
ótima visão das pontas dos garfos para operadores de menor 
estatura. Seu design compacto e o pequeno comprimento 

dianteiro (l2) de apenas 465 mm garantem também máxima 
versatilidade. 

Devido à tecnologia trifásica potente e isenta de manutenção, 
o consumo de energia é reduzido e são oferecidas melhores 
condições para uma movimentação de mercadorias rápida e 
econômica. 

Uma bateria de gel conectada a um carregador integrado per-
mite a utilização flexível, sem que a bateria precise ser reabaste-
cida com água.
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1) Dados da tensão da bateria/capacidade nominal para K20; para K5: 24V, 70Ah

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: 05/2016
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1.1 Fabricante (abreviação)  Jungheinrich

1.2 Denominação do modelo pelo fabricante  EJC M10 E

1.3 Tipo de tração (motor)  Elétrica

1.4 Tipo de operação  A pé

1.5 Capacidade de carga Q t 1

1.6 Distância do centro da carga c mm 600

1.8 Distância entre o eixo de direção e a carga x mm 803

1.9 Distância entre eixos y mm 1.125

P
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o

2.1.1 Peso incluindo bateria (ver 6.5)  kg 481 496

2.2 Peso por eixo com carga frente/trás  kg 535 / 961

2.3 Peso por eixo sem carga frente/trás  kg 371 / 125
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h
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si 3.1 Tipo de rodas  TPU/PU

3.2 Dimensões das rodas dianteiras  mm Ø230x65

3.3 Domensões das rodas traseiras  mm Ø80x70

3.4 Rodas suplementares (dimensões)  mm Ø100x50

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

3.6 Distância entre rodas Dianteira b10 mm 550

3.7 Distância entre rodas, Traseira b11 mm 390
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4.2 Altura do mastro (recolhido) h1 mm 1.935 2.295

4.4 Elevação h3 mm 1.540 1.900

4.5 Altura do mastro na elevação máxima h4 mm 1.975 2.335

4.9 Altura total com timão vertical h14 mm 740 / 1.190

4.15 Altura dos garfos abaixados h13 mm 85

4.19 Comprimento total l1 mm 1.615

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

l2 mm 465

4.21 Largura total b1/b2 mm 800 / 800

4.22 Dimensões do garfo s/e/l mm 55 / 172 / 1.150

4.25 Abertura dos garfos b5 mm 540

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 2.127

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

Ast mm 2.059

4.35 Raio de giro Wa mm 1.295

P
er

fo
rm

an
ce

5.1 Velocidade de deslocamento com/sem carga  km/h 4,5 / 5

5.2 Velocidade de elevação com/sem carga  m/s 0,12 / 0,22

5.3 Velocidade de descida com/sem carga  m/s 0,15 / 0,12

5.8 Capacidade máx. de vencer rampa com/sem carga  % 4 / 10

5.10 Freio  elétrico
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6.1 Motor de tração, potência S2 60 min.  kW 0,6

6.2 Motor de elevação kW de potência com S3 7,5 %  kW 2,2

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

6.4 Tensão da bateria/capacidade nominal  V/Ah 24 / 851)

6.5 Peso da bateria  kg 49

6.6 Consumo energético de acordo c/ ciclo VDI  kWh/h 0,73

O
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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) 66



Aproveite as vantagens

Controle central dos instrumentos 
de comando

Alta segurança em virtude da 
pequena distância com o solo

Botão ergonômico do timão Design compacto para uso em 
espaços reduzidos

Condução e tecnologia de propulsão 
inovadoras
Motores com tecnologia trifásica ofere-
cem muitas vantagens e maior desempe-
nho enquanto reduzem os custos opera-
cionais através da sintonia perfeita com 
os controles que nós desenvolvemos:
• Alta eficiência com excelente econo-

mia de energia.
• Rápida mudança de direção sem 

retardos.
• Motor de tração livre de manutenção 

graças à eliminação das escovas de 
carvão.

Utilização com maior eficiência ener-
gética
O gerenciamento de energia econômico 
aumenta a eficiência e preserva a bateria 
e os componentes:
• Mecanismo de desligamento inteligen-

te: após 30 minutos sem utilização, o 
equipamento é desligado automatica-
mente.

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

Design compacto e visibilidade ideal
Devido à sua construção compacta, a 
EJC M10 E é perfeitamente indicada para 
o uso em espaços estreitos. 
• Extrema versatilidade pela medida 

dianteira reduzida.
• Ótima visibilidade das pontas dos 

garfos em qualquer altura em virtude 
da baixa altura dos chassis e visibilidade 
otimizada através do mastro.

• Disposição central de todos os instru-
mentos de controle importantes, como 
indicador de carga da bateria, contador 
de horas de operação, interruptor de 
parada de emergência e chave. 

• Amplo espaço de armazenamento 
apesar do design enxuto.

Trabalho ergonômico
O veículo é perfeitamente ajustado às 
necessidades ergonômicas do operador:

• Esforço de direção reduzido graças ao 
timão articulado na parte inferior.

• Cabo do timão operável de ambos 
os lados para um trabalho intuitivo e 
confortável no nível mais alto.

Operação segura
Várias medidas de segurança reduzem o 
risco de lesões ao operador, oferecendo 
assim um elevado grau de segurança:
• Perigo reduzido de ferimentos na área 

dos pés devido à pequena distância do 
solo de apenas 30 mm. 

• Proteção adicional por causa da carca-
ça totalmente revestida e da visibilida-
de ampliada do mastro. 

Equipamentos adicionais
A EJC M10 E está disponível com as 
alturas de mastro único de 1.540 mm e 
1.900 mm.
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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.


