
Ηλεκτροκίνητο μηχάνημα έλξης
χωρητικότητα φορτίου: 1500 kg



Το ανθεκτικό όχημα πλατφόρμας
για κάθε εφαρμογή
Ιδανικό για εργασίες σέρβις και γρήγορη τροφοδοσία εξαρτημάτων/ανταλλακτικών

Το ανθεκτικό και ευέλικτο  μηχάνημα της σειράς  5 είναι ένας αξιόπιστος συνεργάτης για εσωτερική και εξωτερική 
χρήση - ειδικά για συντήρηση, γρήγορη προμήθεια ανταλλακτικών ή ως τετράτροχος τρακτορας Μεταφέρει φορτία έως 
1,5 t προσφέροντας κορυφαία οδηγική άνεση, μέγιστη ασφάλεια καθώς και υψηλές επιδόσεις  με χαμηλή κατανάλωση 
ενέργειας. Ο τριφασικός κινητήρας 48 V εγγυάται εντυπωσιακή επιτάχυνση με υψηλές ταχύτητες, ακόμα και με φορτίο. 
Το πλαίσιο  με ανάρτηση προστατεύει το χειριστή και το  μηχάνημα, και το ηλεκτροϋδραυλικό σύστημα διεύθυνσης 
επιτρέπει ακρίβεια στην οδήγηση  με ελάχιστη καταβολή δύναμης. Προαιρετικά διατίθενται διάφοροι σύνδεσμοι, 
καμπίνες  με διαφορετικά στοιχεία εξοπλισμού, φωτισμός  LED και ολοκληρωμένη σειρά παρελκόμενων για 
εξατομικευμένη προσαρμογή σε κάθε περίπτωση χρήσης. Η θέση χειριστή  με χαμηλό σκαλοπάτι επιβίβασης και 
άφθονο χώρο για τα πόδια εξυπηρετεί την αποτελεσματική εργασία και η διευθέτηση και άμεση προσβασιμότητα του 
τιμονιού και των διακοπτών διασφαλίζουν απόλυτη εργονομία.

Όλα τα πλεονεκτήματα με μια ματιά:

• Συμπαγές και ευέλικτο

• Έκδοση με και χωρίς καμπίνα

• Επιφάνεια φόρτωσης, αντοχής έως 1,5 t

• Yψηλή οδηγική άνεση χάρη στις αναρτήσεις του πλαισίου

• Ηλεκτροϋδραυλικό σύστημα διεύθυνσης για οδήγηση ακριβείας



Τράκτορες Jungheinrich
Κερδίστε το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα!

Απόδοση Ασφάλεια Εξατομίκευση
Μέγιστη ισχύς με τα 
αποδοτικότερα μηχανήματα 
στην αγορά

Άριστες προϋποθέσεις για 
ασφαλή εργασία

Ένα μηχάνημα τόσο μοναδικό 
όσο και η επιχείρησή σας

Προσπεράστε άνετα τον 
ανταγωνισμό: Το συμπαγές και 
ευκίνητο όχημα πλατφόρμας 
υποστηρίζει κάθε εργασία σας σε 
εσωτερικούς και εξωτερικούς 
χώρους.

Για άριστη ορατότητα: Με τον 
προαιρετικά διαθέσιμο, οικολογικό 
φωτισμό LED σε δύο βαθμίδες για 
οδήγηση την ημέρα και τη νύχτα.

Εξελιγμένη εργονομία και τεχνολογία 
για άνετη και ασφαλή εργασία με 
κορυφαία αποδοτικότητα 

Πρωτοποριακή τεχνολογία 
τριφασικού ρεύματος AC
• Τεχνολογία τριφασικού 

ρεύματος για μεγαλύτερη 
απόδοση με ταυτόχρονη μείωση 
των λειτουργικών εξόδων

• Υψηλός βαθμός απόδοσης με 
εξαιρετική εξοικονόμηση 
ενέργειας

• Δυναμική επιτάχυνση και υψηλή 
τελική ταχύτητα ακόμα και με 
φορτίο.

• Γρήγορη αλλαγή κατεύθυνσης 
πορείας.

• Κινητήρας οδήγησης που δεν 
χρειάζεται συντήρηση.

• 2ετής εγγύηση για τον κινητήρα 
οδήγησης.

Συσσωρευτής μολύβδου - οξέως με 
μεγάλη διάρκεια λειτουργίας
• Τεχνολογία τριφασικού 

ρεύματος για εξοικονόμηση 
ενέργειας και μεγάλη 
χωρητικότητα μπαταρίας για 
παρατεταμένη διάρκεια χρήσης

• Έκδοση XL για χρήση μπαταριών 
περονοφόρου ανυψωτικού (π.χ. 
οι μπαταρίες του ηλεκτρικού 
τρίτροχου ανυψωτικού EFG 
213–220)

• Στάνταρ έκδοση: 3 PzS 345 Ah.
• Χώρος μπαταρίας XL: 5 PzS 625 

Ah.

Άνετη και ασφαλής οδήγηση
• Ασφαλής πρόσφυση κάθε στιγμή 

χάρη στις αναρτήσεις και τα 
αμορτισέρ του πλαισίου

• Αυτόματη ενεργοποίηση φρένου 
ακινητοποίησης για ασφαλή 
εκκίνηση και προστασία από 
κύλιση προς τα πίσω στις 
ανηφόρες.

• Παλμικό σύστημα ελέγχου 
speedCONTROL: Η 
προεπιλεγμένη ταχύτητα στο 
πεντάλ γκαζιού διατηρείται σε 
κάθε κατάσταση οδήγησης.

• Ανάκτηση ενέργειας - 
αναγεννητική πέδηση όταν 
μειώνεται η ταχύτητα οδήγησης.

• Προγραμματιζόμενο πλήκτρο 
έρπουσας ταχύτητας για 
οδήγηση με περιορισμένη 
ταχύτητα.

• Εξατομικευμένη προσαρμογή σε 
κάθε ανάγκη χάρη στη 
δυνατότητα επιλογής ανάμεσα 
σε 3 προγράμματα οδήγησης.

• Ο οδηγός και βλέπει και τον 
βλέπουν: Φωτισμός LED 2 
βαθμίδων (φως πορείας ημέρας, 
φως οδήγησης).

Ανθεκτική κατασκευή, ιδανική για 
την πιο σκληρή χρήση
• Πλαίσιο από φύλλο χάλυβα 8 

mm υψηλής ποιότητας
• Πρόσθετη ανυψωμένη ποδιά 

πλαισίου στο μπροστινό καπό.
• Ανθεκτικός φωτισμός LED: 

Μπροστινά φώτα, πίσω φώτα 
και φλας (προαιρετικά).

• Πλευρικά προστατευτικά με 
δοκίδες προστασίας 
(προαιρετικά).

Συνεχής ενημέρωση
• Τα όργανα ενδείξεων και 

ρυθμίσεων παρέχουν κάθε 
στιγμή μια σφαιρική εποπτική 
εικόνα, σχετικά με την 
κατάσταση φόρτισης της 
μπαταρίας, τον αριθμό ωρών 
λειτουργίας, τη ταχύτητα και 
τους κωδικούς σφάλματος.

• Ενεργοποίηση του οχήματος 

Βέλτιστη εργονομία
• Χαμηλό σκαλοπάτι για εύκολη 

επιβίβαση και αποβίβαση.
• Ευρύχωρη θέση οδηγού με μεγάλο 

χώρο για τα πόδια.
• Σύντομες διαδρομές από τη θέση 

οδηγού έως τον σύνδεσμο / το 
φορτίο.

• Εύκολο στο χειρισμό 
ηλεκτροϋδραυλικό σύστημα 
διεύθυνσης.

• Πλήκτρο οπισθοπορείας για απλή 
ζεύξη/απόζευξη (προαιρετικό).

• Ελαστικά υψηλής ελαστικότητας, 
που δεν αφήνουν σημάδια 
(προαιρετικά).

• Εξαιρετική οργάνωση με πολλές 
θέσεις αποθήκευσης.

Ολοκληρωμένος πρόσθετος 
εξοπλισμός
• Υπερκατασκευές σε πλατφόρμα: 

Εξέδρες φορτηγού, καρότσα, ή 
υπερκατασκευή τύπου κιβωτίου.

• Διάταξη οπίσθιου διακόπτη για 
εύκολη ζεύξη/απόζευξη

• Βάση στήριξης για εξαρτήματα 
ασύρματης μετάδοσης.

• Διάφοροι σύνδεσμοι
• Ενσωματούμενος φορτιστής: 

Φόρτιση της τοποθετημένης 
μπαταρίας σε κοινές πρίζες.

• Καμπίνες με διάφορα στοιχεία 
εξοπλισμού για διαδρομές εκτός 
της αποθήκης. Διαθέσιμο και 
χωρίς καμπίνα.

• Περισσότερες επιλογές για 
διαμόρφωση του μήκους της 
πλατφόρμας σύμφωνα με τις 
ανάγκες.

• Διατίθενται επίσης: οι ελκυστήρες 
EZS της κατασκευαστικής σειράς 5 
της Jungheinrich (βασικό όχημα 
του EZW 515).



Jungheinrich Hellas ΕΠΕ
Φιλιππουπόλεως 10, Θέση Λουτρό
13678 Αχαρνές
Τηλ. 210 2447800
Φαξ 210 2447799

info@jungheinrich.gr  
www.jungheinrich.gr
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