
Sähkökäyttöinen vetotrukki
Kantavuus: 1500 kg



Kuormitettava kuljetuslavatrukki
kaikkiin tilanteisiin.
Ihanteellinen kunnossapitotöihin ja nopeisiin osatoimituksiin.

Jungheinrichin kestävä ja monipuolinen mallisarjan 5 kuljetuslavatrukki on kuormitusta kestävä kumppani halleihin ja 
ulkotiloihin – erityisesti kunnossapitotöihin, nopeisiin osatoimituksiin ja käyttökohteisiin, joissa tarvitaan nelipyöräistä 
vetotrukkia. Se kuljettaa jopa 1,5 tonnin painoisia kuormia ja tarjoaa käyttäjälleen erinomaisen ajomukavuuden ja 
maksimaalisen turvallisuuden sekä tehokkuuden energiankulutuksen pysyessä silti alhaisena. Vakuuttavasta kiihtyvyydestä ja 
suurista ajonopeuksista huolehtii 48 V:n vaihtovirtamoottori, kuormattunakin. Jousitettu alusta suojaa sekä kuljettajaa että 
trukkia ja sähköhydraulinen ohjaus mahdollistaa tarkan ajon vähäisellä voimankäytöllä. Lisävarusteena on saatavana erilaisia 
vetokytkimiä, eri tavoin varusteltuja hyttejä, LED-valaistus ja runsaasti muita varusteita trukin mukauttamiseksi yksilöllisiin 
käyttötarpeisiisi. Tehokkuutta edistävä ohjaamo, jossa on matala askelma trukkiin nousua varten ja väljä jalkatila, sekä 
ohjauspyörän ja hallintalaitteiden sijoittelu ja hyvä tavoitettavuus takaavat ergonomiset työolosuhteet.

Edut pähkinänkuoressa:

• Pienikokoinen ja ketterä

• Ilman hyttiä tai hytillisenä

• Lavan enimmäiskuormitus 1,5 tonnia

• Jousitettu alusta takaa hyvän ajomukavuuden

• Sähköhydraulinen ohjaus mahdollistaa tarkan ajon.



Jungheinrichin vetotrukki
ajaa asiakkaan etua.

Tehokkuus Turvallisuus Yksilöllisyys
Maksimaalista 
suorituskykyä 
tehokkaimpien trukkien 
avulla.

Parhaat edellytykset 
turvalliselle työskentelylle.

Trukki, joka on yhtä 
yksilöllinen kuin 
yrityksesikin.

Jätä muut leikiten taaksesi: kompakti 
ja ketterä kuljetustasovaunu tarjoaa 
tehokasta tukea sekä sisä- että 
ulkotöihin.

Parasta tilanteen hallintaa: 
lisävarusteena saatavan, 
ympäristöystävällisen LED- 
valaistuksen avulla, jossa on 
kaksiportainen päivä- ja yöajoasetus.

Pitkälle kehittynyt ergonomia ja 
tekniikka tekevät työskentelystä 
turvallista, varmaa ja erittäin tehokasta. 

Innovatiivista vaihtovirtatekniikkaa
• Huoltovapaan vaihtovirtatekniikan 

ansiosta parempi suorituskyky ja 
alhaisemmat käyttökustannukset.

• Hyvä hyötysuhde ja erinomainen 
energiatalous.

• Voimakas kiihtyvyys ja suuri 
loppunopeus myös kuorman 
kanssa.

• Nopea ajosuunnan vaihto.
• Huoltovapaa ajomoottori.
• Ajomoottorilla on kahden vuoden 

takuu.

Lyijyakun pitkät käyttöajat
• Energiaa säästävä 

vaihtovirtatekniikka ja suuri 
akkukapasiteetti takaavat pitkät 
käyttöajat.

• XL-mallin yhteydessä voi käyttää 
muiden trukkien akkuja (esim. 
sähkökäyttöisten kolmipyöräisten 
EFG 213–220 -mallien akkuja).

• Vakiomalli: 3 x PzS 345 Ah.
• XL-akkutila: 5 x PzS 625 Ah.

Mukavaa ja turvallista ajamista
• Aina varma pito alustan 

jousituksen ja vaimennuksen 
ansiosta.

• Automaattinen seisontajarru takaa 
turvallisen liikkeelle lähdön ja 
estää taaksepäin luisumisen 
kaltevilla pinnoilla.

• speedCONTROL-impulssiohjaus: 
Ajopolkimella säädetty nopeus 
säilyy kaikissa ajotilanteissa.

• Energian talteenotto: 
Regeneroiva jarrutus 
ajonopeuden pienentyessä.

• Ohjelmoitava ryömintäajopainike 
rajoitetulla nopeudella ajamiseen.

• Kolmen säädettävän ajo- 
ohjelman ansiosta yksilöllinen 
mukautus kuhunkin 
käyttötarpeeseen on mahdollista.

• Näe ja tule nähdyksi: 
Kaksitehoiset LED-valot 
(päiväajovalo, ajovalo).

Vankka rakenne vaativiinkin 
käyttöolosuhteisiin
• Runko laadukasta 8 mm:n 

teräslevyä.
• Tavallista korkeammalle nostettu 

etuhelma etukuomussa.
• Kestävät LED-valot: etuvalot, 

takavalot ja vilkut (lisävaruste).
• Sivusuojaus sivulistoin 

(lisävaruste).

Aina ajan tasalla
• Monipuoliset näyttö- ja 

säätölaitteet antavat aina selkeän 
kuvan akun varaustilasta, 
käyttötuntilukemasta, nopeudesta 
ja vikakoodeista.

• Trukin aktivointi PIN-koodilla 
(lisävaruste).

• Säädettävät ajoparametrit.

Lukuisat symbolit kertovat trukin 
tilasta.

Parasta ergonomiaa
• Helppo trukkiin nousu ja siitä 

poistuminen matalan askelman 
ansiosta.

• Tilava ohjaamo ja väljä jalkatila.
• Vetokytkin ja kuorma ovat lähellä 

kuljettajaa.
• Kevyesti toimiva sähköhydraulinen 

ohjaus.
• Peruutuspainike vaunujen 

helppoon kytkemiseen ja 
irrottamiseen (lisävaruste).

• Joustokumirenkaat, myös jälkiä 
jättämättömät (lisävaruste).

• Monipuoliset 
säilytysmahdollisuudet pitävät 
tavarat järjestyksessä.

Monipuoliset lisävarusteet
• Tason päällysrakenteet: 

takalaitanostin, lava tai umpikori.
• Peruutuspainike vaunujen kätevää 

kytkemistä ja irrottamista varten.
• Tiedonsiirtokomponenttien pidike.
• Erilaisia vetokytkimiä.
• Integroitu varaaja: paikallaan olevan 

akun varaaminen tavallisesta 
pistorasiasta.

• Saatavana eri ohjaamovarustuksia 
varastohallien ulkopuolella 
tapahtuvaan käyttöön. Saatavana 
myös ilman hyttiä.

• Muita lisävarusteita alustan 
pituuden muokkaamiseen 
käyttötarpeen mukaan.

• Saatavana myös mallisarjan 5 EZS- 
vetotrukit (EZW 515:n perusversio).



Jungheinrich Lift Truck Oy
Ahjonkulma 1
04220 Kerava
Tel. 010 616 8585
Fax 010 616 8580

info@jungheinrich.fi  
www.jungheinrich.fi

 

 

Tehtaamme Saksan Norderstedtissa, 
Moosburgissa ja Landsbergissa ovat 

sertifioituja.
 

Jungheinrich-trukit täyttävät 
eurooppalaiset turvallisuusvaatimukset.  
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