
Elektrinis vilkikas
Keliamoji galia: 1500 kg



Vežimėlis su platforma
visiems atvejams.
Idealiai tinka smulkaus remonto darbams ir greitam dalių pristatymui.

Mūsų tvirtas ir universalus 5 serijos vilkikas su krovinių platforma yra patikimas darbo viduje ir lauke partneris, ypač 
naudojamas atliekant smulkų remontą, greitai pristatant dalis arba kaip keturratis vilkikas. Jis gali transportuoti krovinius iki 1,5 
t ir užtikrina didžiausią važiavimo komfortą, saugumą bei didelį našumą suvartodamas mažai energijos. 48 V trifazis variklis 
užtikrina įspūdingą greitėjimą su dideliu galutiniu greičiu, netgi su apkrova. Spyruoklinė pakaba saugo vairuotoją ir transporto 
priemonę, o elektrohidraulinė vairavimo sistema užtikrina tikslų važiavimą naudojant mažai jėgos. Kad galėtumėte pritaikyti 
vilkiką prie savo individualių poreikių, siūlome didelę skirtingų movų, skirtingai įrengtų kabinų, LED apšvietimo ir įvairių priedų 
pasiūlą. Efektyvumą didinanti vairuotojo vieta su žemu įlipimu, erdvi kojų vieta, vairo ir jungiklių išdėstymas bei greitas jų 
pasiekiamumas užtikrina ergonomišką darbą.

Visi privalumai trumpai:

• Kompaktiškas ir manevringas

• Modelis su kabina ir be kabinos

• Ant krovinių platformos galima pakrauti iki 1,5 t

• Didelis važiavimo patogumas dėl važiuoklės su spyruokline pakaba

• Elektrohidraulinė vairavimo sistema užtikrina tikslų važiavimą.



Jūsų „Jungheinrich“ vilkikas
didžiausiai kliento naudai.

Efektyvumas Saugumas Individualumas
Didžiausia galia, 
pasiekiama 
efektyviausiomis 
transporto priemonėmis.

Geriausios saugaus darbo 
sąlygos.

Transporto priemonė tokia 
pat individuali kaip ir Jūsų 
verslas.

Lengvai aplenksite: Kompaktiškas ir 
manevringas vežimėlis su platforma 
padės Jums dirbti sandėlyje ar lauke.

Geresnei kontrolei: su papildomu, 
ekologišku LED apšvietimu dviem 
etapais vairuojant dieną ir naktį.

Ištobulinta ergonomika ir technika 
garantuoja tausojantį ir saugų darbą su 
maksimaliu efektyvumu. 

Naujoviška trifazė technika
• Daugiau galios ir mažesnės 

veiklos sąnaudos dėl trifazės 
srovės variklio, kurio nereikia 
techniškai prižiūrėti.

• Didelis efektyvumas su puikiu 
energijos balansu.

• Galingas greitėjimas ir didelis 
galinis greitis, net ir su kroviniu.

• Greitai keičiama važiavimo 
kryptis.

• Traukos variklis, kuriam nereikia 
techninės priežiūros.

• 2 metų garantija važiavimo 
varikliui.

Ilga veikimo trukmė su švino rūgšties 
akumuliatoriumi
• Dėl energiją taupančios trifazės 

technikos ir didelių 
akumuliatoriaus talpų ilga veikimo 
trukmė.

• XL variantui galima naudoti 
šakinio krautuvo akumuliatorius 
(pvz., elektrinių triračių krautuvų 
EFG 213–220 akumuliatorius).

• Standartinė versija: 3 PzS 345 Ah.
• XL akumuliatoriaus skyrius: 5 PzS 

625 Ah.

Patogus ir saugus važiavimas
• Saugi trauka bet kuriuo momentu 

dėl važiuoklės su spyruoklėmis ir 
amortizatoriais.

• Automatiškai įsijungiantis 
stovėjimo stabdys, skirtas saugiai 
paleisti įkalnėse ir apsaugantis 
nuo riedėjimo atgal įkalnėse.

• Impulsinė valdymo sistema 
„speedCONTROL“: 
Akceleratoriaus pedalu nustatytas 
greitis išlaikomas kiekvienoje 
važiavimo situacijoje.

• Energijos grąža: stabdant 
generatoriniu stabdžiu, mažinant 
važiavimo greitį.

• Programuojamas lėtojo važiavimo 
mygtukas užtikrina važiavimą 
ribotu greičiu.

• Individualiai pritaikoma 
kiekvienam reikiamam atvejui, 
pasirenkant iš 3 pasirenkamų 
važiavimo programų.

• Matyti ir būti matomam: 2 pakopų 
šviesos diodų žibintai (dienos 
šviesos, artimosios šviesos).

Tvirta konstrukcija skirta 
sudėtingiausioms naudojimo 
sąlygoms
• Važiuoklė pagaminta iš 8 mm 

storio labai kokybiško plieno.
• Labai aukštai pakelti važiuoklės 

skydai prie priekinio gaubto.
• Tvirti šviesos diodų žibintai: 

priekiniai, atgalinės eigos ir 
priekiniai posūkio signalai 
(pasirinktinai).

• Šoninė apsauga su apsauginėmis 
šoninėmis juostomis 
(pasirinktinai).

Visada gerai informuotas
• Išsamūs rodmenys ir nustatymo 

instrumentai bet kuriuo momentu 
pateikia išsamią apžvalgą apie 
akumuliatoriaus įkrovą, darbo 
valandų skaičių, greitį ir klaidos 
kodus.

• Transporto priemonė aktyvinama 
įvedant PIN (pasirinktinai).

• Nustatomi važiavimo parametrai.

Daug simbolių informuoja apie 
transporto priemonės būklę.

Optimali ergonomija
• Lengva įlipti ir išlipti per žemą 

pakopą.
• Erdvi vairuotojo vieta su didele kojų 

vieta.
• Nedideli atstumai nuo vairuotojo 

vietos iki movos arba krovinio.
• Lengvai valdomas elektrohidrauliniu 

vairavimo mechanizmu.
• Atgalinės eigos mygtukas užtikrina 

paprastą prikabinimą ir atkabinimą 
(pasirinktinai).

• Itin elastingos padangos, taip pat 
bepėdsekinės (pasirinktinai).

• Gerai organizuota su daug dėtuvių.

Daug papildomos įrangos
• Kėbulo elementai ant platformos: 

krovinių atitvarų sienelės, krovinių 
platforma arba furgonas.

• Smūginis reguliatorius užtikrina 
patogų prikabinimą / atkabinimą.

• Duomenų perdavimo ryšio 
sistemos komponentų laikiklis.

• Įvairios movos.
• Įmontuotas įkroviklis: įmontuoto 

akumuliatoriaus įkrovimas 
naudojantis įprastais kištukiniais 
lizdais.

• Įvairiai įrengtos kabinos, skirtos 
važiuoti lauke. Taip pat galima 
įsigyti ir be kabinos.

• Kita papildoma įranga, padedanti 
sukonfigūruoti platforminio 
vežimėlio ilgį pagal poreikius.

• Taip pat galima įsigyti mūsų 5 
serijos EZS vilkikus (bazinė EZW 515 
transporto priemonė).



Jungheinrich Lift Truck UAB
Liepkalnio g. 85A
LT-02120 Vilnius
Lietuva
Telefonas +370 5 2322242
Faksas +370 5 2647600

info@jungheinrich.lt  
www.jungheinrich.lt

 

 

Vokietijos produkcijos gamyklos 
Norderstedte, Moosburge ir Landsberge 

yra sertifikuotos.
 

„Jungheinrich“ krautuvai atitinka Europos 
saugos reikalavimus.  
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