
Trekktruck
Løftekapasitet: 1500 kg



Robust plattformtruck
for alle bruksområder.
Ideell for vedlikeholdsarbeid og hurtig levering av deler.

Vår robuste og allsidige trekktruck med lasteplan i 5-serien er en robust partner for haller og uteområder – anbefalt for 
vedlikehold, rask levering av deler eller som firehjuls trekktruck. Den transporterer last på inntil 1500 kg og har svært god 
kjørekomfort, maksimal sikkerhet og høy ytelse med lavt energiforbruk. En 48 V kraftig trefasemotor sørger for imponerende 
akselerasjon med høy toppfart, selv med last. Det fjærede chassiset skåner fører og truck, og den elektrohydrauliske 
styringen gir mulighet for presis kjøring med minimal innsats. Ulike tilhengerfester, førerhytter i diverse utførelser, LED- 
belysning og diverse tilbehør er tilgjengelig som tilleggsutstyr. Den effektive førerplassen med lavt trinn, romslig fotbrønn og 
plassering av og tilgjengelighet til ratt og brytere, garanterer et ergonomisk arbeidsmiljø.

Fordeler:

• Kompakt og manøvrerbar

• Utførelse med og uten førerhytte

• Lasteflaten kan belastes inntil 1500 kg

• God kjørekomfort med fjæret chassis

• Elektrohydraulisk styring for presis kjøring.



Trekktruck fra Jungheinrich
med store kundefordeler.

Effektivitet Sikkerhet Fleksibilitet
Maksimal ytelse med 
effektive trucker.

Beste forutsetning for et 
trygt arbeidsmiljø.

En truck som er like 
individuell som bedriften 
din.

Slik får du full kontroll: Den 
kompakte og manøvrerbare 
trekktrucken med lasteplan hjelper 
deg både ute og inne.

Full oversikt: Med miljøvennlig LED- 
belysning (tilleggsutstyr) på to nivåer 
for dag- og nattkjøring.

Velprøvd ergonomi og teknologi gir 
skånsomme og trygge arbeidsøkter 
med høy effektivitet. 

Nyskapende trefaseteknologi
• Høyere ytelse og samtidig 

reduserte driftskostnader med 
vedlikeholdsfri trefaseteknologi.

• Økt effektivitet med fremragende 
energiutnyttelse.

• Kraftig akselerasjon og høy 
maksimal hastighet, selv med last.

• Rask endring av kjøreretning.
• Vedlikeholdsfri drivmotor.
• To års garanti på drivmotoren.

Lang driftstid med blybatterier
• Energisparende trefaseteknologi 

og høy batterikapasitet gir lang 
driftstid.

• XL-versjon for bruk av 
gaffeltruckbatterier (for eksempel 
batteriene til de elektriske trehjuls 
motvektstruckene EFG 213–220).

• Standardversjon: 3 PzS 345 Ah
• XL-versjon: 5 PzS 625 Ah

Komfortabel og trygg kjøring
• Sikkert grep til enhver tid med 

fjærdempet chassis.
• Automatisk parkeringsbrems for 

sikker igangsetting og rullesperre 
i stigninger.

• Impulsstyring speedCONTROL: 
Den forhåndsvalgte hastigheten 
angitt med kjørepedalen, blir 
beholdt i alle situasjoner.

• Energigjenvinning – regenerativ 
bremsing ved reduksjon av 
kjørehastighet.

• Programmerbar sneglefartbryter 
for kjøring i lav hastighet.

• Individuell tilpasning til ulike 
behov med tre alternative 
kjøreprogrammer.

• Se og bli sett: LED-lys i to trinn 
(kjørelys, nærlys).

Robust konstruksjon tåler røff bruk
• Ramme av førsteklasses stålplater, 

8 mm.
• Ekstra høy rammebeskyttelse i 

front.
• Robuste LED-lys: Front-, bak- og 

blinklys (tilleggsutstyr).
• Sidebeskyttelse med lister 

(tilleggsutstyr).

Full oversikt
• Omfattende kontrollinstrumenter 

og innstillingsmuligheter gir til 
enhver tid full oversikt over 
batteriets tilstand, driftstimer, 
hastighet og feilkoder.

• Trekktrucken aktiveres med PIN- 
kode (tilleggsutstyr).

• Justerbare kjøreparametre.

En rekke symboler viser statusen til 
kjøretøyet.

Optimal ergonomi
• Lett av- og påstigning med lavt 

trinn.
• Romslig førerplass med stor 

benplass.
• Kort avstand fra førerplass til 

tilhengerfeste og last.
• Elektrohydraulisk styring som er lett 

å betjene.
• Ryggetast for enkel til- og 

frakobling (tilleggsutstyr).
• Superelastiske gummihjul 

(tilleggsutstyr).
• Godt organisert med en rekke 

oppbevaringsrom.

Stort utvalg av tilleggsutstyr
• Påbygg på plattform: Lastelemmer, 

lasteplan eller kassepåbygg.
• Returtast for komfortabel av- og 

påkobling.
• Holder for datautstyr.
• Forskjellige tilhengerfester.
• Innebygd lader: Lading av integrert 

batteri i vanlige stikkontakter.
• Førerhytter i ulike utførelser for 

utendørs bruk. Også tilgjengelig 
uten førerhytte.

• Andre alternativer for riktig 
konfigurering av plattformlengden.

• Også tilgjengelig: Trekktruck EZS i 
5-serien (basiskjøretøy for EZW 
515).



Jungheinrich Norge AS
Alf Bjerckes vei 30 · 0596 Oslo
Postboks 246 Leirdal · 1011 Oslo
 
Telefon 02350
24-timers servicevakt 480 75 450

info@jungheinrich.no  
www.jungheinrich.no

 

 

De tyske produksjonsstedene er 
sertifisert i Norderstedt, Moosburg og 

Landsberg.
 

Jungheinrich-trucker bygges i henhold 
til Eusikkerhetsbestemmelsene og CE- 

forskriftene  
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