
Posto de trabalho inovador 
para uma operação 
confortável e segura

Potente motor trifásico para 
máximo desempenho

ShockProtect para proteção 
do condutor, veículo e carga

Timão de direção elétrico 
SmartPilot para uma 
manobra fácil e precisa

Curve Control para maior 
segurança nas curvas

Plataforma dobrável (opcional)

ERE 225
Transpaleteira elétrica (2.500 kg)

A ERE 225 é o equipamento perfeito para uso em carga e des-
carga em caminhões, bem como para o rápido transporte de 
cargas pesadas por longas distâncias. Através da alta velocidade 
as mercadorias podem ser manuseadas e transportadas de 
forma particularmente econômica.

O local de trabalho é perfeitamente adaptado às necessidades 
do condutor:
• Conceito operacional inovador para uma condução segura 

em ambas as direções.
• Excelente proteção do motorista com peças laterais extras 

altas na cabine.
• Várias opções de armazenamento, bem como timão com 

altura ajustável na altura (opcional) garantem uma operação 
sem fadiga e ergonômica durante todo o turno.

Além disso, há a segurança e o conforto de condução em todas 
as situações:

• Além da plataforma do motorista suspensa por molas, todo o 
sistema de acionamento é protegido por “ShockProtect”.

• O sistema ShockProtect protege a plataforma do motorista 
de todos os impactos. Vantagem: A coluna vertebral do mo-
torista não é sobrecarregada, assim como os componentes 
técnicos da ERE 225 e a mercadoria é protegida.

• A máxima segurança é garantida com a plataforma fixa e 
laterais fechadas, especialmente nos casos de uso intenso ou 
com frequente condução em marcha ré.

• A velocidade máxima é reduzida automaticamente, depen-
dendo do ângulo de direção nas curvas (Curve Control).

Para utilizações particularmente exigentes, estão disponíveis 
baterias de alta performance de até 465 Ah. Para o uso em vá-
rios turnos, a ERE 225 está disponível com opção para remoção 
lateral da bateria (opcional). Versão com plataforma dobrável 
disponível para espaços reduzidos (opcional).



ERE 225

ERE 225

Plataforma fixa

ERE 225

Plataforma rebatível



1) Base de carga abaixada: + 55 mm
2) Com extração lateral da bateria: + 72,5 mm
3) Com plataforma dobrada para baixo: + 384 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: 05/2011
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1.1 Fabricante (abreviação)  Jungheinrich

1.2 Denominação do modelo pelo fabricante  ERE 225

1.3 Tipo de tração (motor)  Elétrica

1.4 Tipo de operação  Em pé Em pé/pedestre

1.5 Capacidade de carga Q t 2.5

1.6 Distância do centro da carga c mm 600

1.8 Distância entre o eixo de direção e a carga x mm 9111)

1.9 Distância entre eixos  mm 14841)2)
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2.1.1 Peso incluindo bateria (ver 6.5)  kg 850 792

2.2 Peso por eixo com carga frente/trás  kg 2090 / 1260 2187 / 1105

2.3 Peso por eixo sem carga frente/trás  kg 150 / 770 158 / 634
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k 3.1 Tipo de pneu  Vulkollan

3.2 Dimensão do pneu, dianteiro  mm Ø 230 x 77

3.3 Dimensão do pneu, traseiro  mm Ø 85 x 110 / Ø 85 x 85

3.4 Rodas suplementares (dimensões)  mm Ø 140 x 57

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

3.6 Distância entre rodas, frente b10 mm 513

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 1267 1158 / 1414

4.15 Altura dos garfos, baixados h13 mm 85

4.19 Comprimento total l1 mm 23972) 19862)

4.20 Comprimento até à face dos garfos (incl. espessura do garfo) l2 mm 12472) 8342)

4.21 Largura total b1/b2 mm 770

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 26992)3)5) 22532)3)5)

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

Ast mm 27492)3)5) 23002)3)4)

4.35 Raio de giro Wa mm 22601)2)3) 1812
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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 0.05 / 0.06

5.3 Velocidade de descida com/sem carga  m/s 0.055 / 0.04

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

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

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 / 375

6.5 Peso da bateria  kg 288

6.6 Consumo energético de acordo c/ ciclo VDI  kWh/h 0.59
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. 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

Partida na direção da marcha com 
a ERE 225

ERE 225 com plataforma rebatível Configuração confortável do posto 
de trabalho

Motor de tração trifásico de alto de-
sempenho e “Controle inteligente”
Tecnologia de acionamento de tração 
trifásica e controle eletrônico direcional 
(SpeedControl) garantem uma opera-
ção segura e economia de energia com 
opções de ajuste para cada caso de 
utilização:
• A velocidade programada na chave de 

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

• Em caso de rolagem não intencional 
em rampa, a ERE 225 é automatica-
mente travada.

• Recuperação de energia por frenagem 
regenerativa na redução da velocidade 
de condução

Local de trabalho seguro e ergonô-
mico
O local de trabalho foi adaptado às 
necessidades do condutor e do caso de 
uso:
• Posição de condução inovadora: Ao 

dirigir no sentido da operação, o ope-
rador fica de lado e se segura com uma 
mão no timão e com a outra mão na 
manípulo da plataforma. Assim, ele tem 
o controle completo de seu veículo.

• Layout simétrico do banco do moto-
rista para boa possibilidade de controle 
para destros e canhotos.

• Diversos porta-objetos e suportes de 
papel na tampa da bateria e na plata-
forma de trabalho.

Plataforma dobrável (opcional)
• Possibilidade de escolha de operação 

com operador a pé/embarcado.
• Velocidade de condução reduzida com 

os braços laterais fechados (6 km/h) 
e em operação com operador a pé (4 
km/h).

• Corredor operacional reduzido.

Características de rodagem ideais
• Rodas de proteção com molas e 

amortecidas - conectadas pelo sistema 
ProTracLink - assegurando uma con-
dução segura em qualquer condição.

• Jungheinrich ShockProtect: Prote-
ção para o condutor, veículo e carga 
através da suspensão sobre molas 
adicional. A suspensão reduz choques 
maiores para o operador e o chassi.

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

(opcional) com indicador adicional 
das horas de trabalho e memória de 
códigos de serviço.

Direção ergonômica
O novo botão do timão é perfeitamente 
ajustado às necessidades ergonômicas 
do operador:

• Claro sistema de cores e teclas com 
símbolos resistentes a fricção garan-
tem uma operação intuitiva.

• Sensor protegido, sem contato, de 
acordo com a classe de proteção IP 65.

• Botão tipo gangorra para uma ope-
ração intuitiva e segura das funções 
hidráulicas.

• Altura ajustável do botão do timão 
(opcional).

Demanda de manutenção reduzida
• Fácil acesso a todos os componentes 

através da tampa do motor de uma 
peça, facilmente removível.

• Ativação da velocidade máxima apenas 
quando os garfos estão levantados. 
Isto reduz de forma confiável o des-
gaste sob os garfos (opcional).

Longos períodos de operação
Capacidade da bateria de até 465 Ah 
garante longos tempos de operação.
• Compartimento de bateria L: 3 EPzS 

375 Ah.
• Compartimento de bateria L alto: 3 

EPzS 465 Ah.
• Retirada lateral da bateria (opcional) 

para rápida troca de bateria para uso 
em vários turnos

Equipamentos adicionais
• Deslizadores drive-in.
• Grade de proteção de 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.


