
Elektrický tahač
Nosnost: 1500 kg



Plošinový vozík s vysokou nosností
pro všechny případy.
Ideální pro servisní práce a rychlé zásobování součástkami.

Odolný a všestranný tahač s plošinou řidiče konstrukční řady 5 je silným partnerem do haly i venkovního areálu. Jeho ideální 
použití je při opravách, rychlém zásobování díly nebo jako čtyřkolový tahač. Pro přepravu břemena do 1,5 t a nabízí nejvyšší 
jízdní komfort, maximální bezpečnost a vysoký výkon při nízké spotřebě energie. Třífázový motor 48 V zajišťuje úctyhodné 
zrychlení a vysokou rychlost i s naloženým břemenem. Odpružený podvozek chrání řidiče i vozík a elektrohydraulické řízení 
dovoluje přesnou jízdu s nízkou spotřebou energie. Volitelně nabízí různé spojovací systémy, kabiny s různým vybavením, 
osvětlení LED a rozsáhlé příslušenství k individuálnímu přizpůsobení podle vaší konkrétní potřeby. Pracoviště řidiče, které 
podporuje výkon, s nízkým nástupem a velkým prostorem pro nohy, zaručuje ergonomické pracovní podmínky i uspořádání 
a rychlou dostupnost volantu a spínacích prvků.

Přehled výhod:

• Kompaktní a obratný

• Provedení s kabinou a bez kabiny

• Užitná plocha zatížitelná do 1,5 t

• Vynikající komfort při jízdě díky odpruženému podvozku

• Elektrohydraulické řízení k přesné jízdě.



Váš tahač Jungheinrich
pro maximální užitek zákazníka.

Efektivita Bezpečnost Individualita
Maximální výkon 
s nejefektivnějšími vozíky.

Nejlepší předpoklady pro 
bezpečnou práci.

Vozík je stejně individuální 
jako vaše podnikání.

Hravě ujedete konkurenci. 
Kompaktní a obratný plošinový vozík 
vám bude v hale nebo areálu firmy 
skutečnou oporou.

Zachovejte si nejlepší přehled. 
Volitelně dodávané ekologické 
osvětlení LED se dvěma režimy pro 
denní a noční svícení.

Propracovaná ergonomie a technika 
zaručuje šetrnou a bezpečnou práci 
s nejvyšší mírou efektivity. 

Inovativní třífázová technologie
• Vyšší výkon při současném 

snížení provozních nákladů díky 
bezúdržbové třífázové 
technologii.

• Vysoká účinnost a vynikající 
energetická hospodárnost.

• Silné zrychlení a vysoké konečné 
rychlosti i s nákladem.

• Rychlá změna směru pojezdu.
• Bezúdržbový pojezdový motor.
• 2letá záruka na motor pojezdu.

Delší doba použití s olověnou baterií
• Energeticky úsporná třífázová 

technologie a velké kapacity 
baterií pro dlouhé doby používání 
vozíku.

• Varianta XL k použití baterií pro 
vysokozdvižné vozíky (např. 
baterie elektrických tříkolových 
čelních vozíků EFG 213–220).

• Standardní verze: 3 PzS 345 Ah.
• Bateriový prostor XL: 5 PzS 

625 Ah.

Komfortní a bezpečná jízda
• Bezpečná trakce v každé situaci 

díky podvozku s pružinovým 
tlumením.

• Automatická parkovací brzda 
k bezpečnému rozjezdu a 
pojistka proti sjíždění vozíku ze 
svahu.

• Impulsní elektronika 
speedCONTROL: Rychlost 
předvolená pedálem pojezdu je 
zachována v každé jízdní situaci.

• Rekuperace energie díky 
generátorové brzdě při snižování 
rychlosti pojezdu.

• Programovatelné tlačítko 
plíživého pojezdu pro pojezd se 
sníženou rychlostí.

• Individuální možnosti 
přizpůsobení libovolnému využití 
výběrem 3 alternativních 
programů pojezdu.

• Vidět a být viděn: Osvětlení LED 
se 2 režimy (denní svícení, 
potkávací světla).

Robustní konstrukce pro 
nejnáročnější podmínky
• Rám vozíku je z vysoce kvalitního 

ocelového plechu o tloušťce 
8 mm.

• Extra zvýšený rám na čelním víku.
• Robustní LED světla: Přední 

světla, zadní světla a směrová 
světla (volitelné vybavení).

• Boční ochrana s lištami na 
ochranu proti odření (volitelné 
vybavení).

Všechny informace jsou kdykoli 
k dispozici
• Rozmanité indikační a ovládací 

přístroje podávají neustále 
kompletní přehled o stavu vybití 
baterie, počtu provozních hodin, 
rychlosti a chybových kódech.

• Aktivace vozíku pomocí PinCode 
(volitelné příslušenství).

• Nastavitelné jízdní parametry.

Nejrůznější ikony informují o stavu 
vozíku.

Optimální ergonomie
• Snadné nastupování a vystupování 

umožněné nízko umístěnou 
stupačkou.

• Prostorné pracoviště řidiče se 
skutečně velkým prostorem pro 
nohy.

• Krátké trasy od místa řidiče 
k tažnému zařízení, resp. nákladu.

• Snadno ovládané 
elektrohydraulické řízení.

• Tlačítko jízdy vzad pro snadné 
připojování a odpojování (volitelné 
vybavení).

• Nešpinící kola nezanechávají stopu 
(volitelné příslušenství).

• Dobře organizovaný, s celou řadou 
odkládacích prostor.

Rozsáhlý program doplňkového 
vybavení
• Nástavby na plošině. Nakládací 

čela, valník nebo skříň.
• Zařízení pro posunutí vozíku 

dozadu pro snadné připojování a 
odpojování.

• Držák pro komponenty systému 
bezdrátového přenosu dat.

• Různé přípojné mechanismy.
• Integrovaná nabíječka: Nabíjení 

integrovaných baterií z libovolné 
zásuvky.

• Kabiny s různou výbavou pro 
pojezd mimo haly. Dostupné i 
provedení bez kabiny.

• Další volitelné příslušenství k úpravě 
délky plošiny podle potřeby.

• Naše tahače EZS konstrukční řady 5 
(základní vozík EZW 515).



Jungheinrich (ČR) s.r.o.
Modletice 101
251 01 Říčany
Telefon +420 313 333 111, 333
Fax +420 313 333 777

info@jungheinrich.cz  
www.jungheinrich.cz

 

 

Certifikované jsou naše výrobní závody v 
Norderstedtu, Moosburgu a Landsbergu.  

Vozíky Jungheinrich splňují evropské 
bezpečnostní požadavky.  
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