
Ciągnik akumulatorowy
Udźwig: 1500 kg



Wytrzymały ciągnik platformowy
do szerokich zastosowań.
Idealny podczas prac serwisowych i szybkiego zaopatrzenia w części.

Wytrzymały i wszechstronny ciągnik platformowy serii 5 to doskonałe urządzenie do pracy wewnątrz i na zewnątrz – 
najlepiej sprawdza się podczas wykonywania prac serwisowych, do szybkiego zaopatrzenia w części lub jako ciągnik 
czterokołowy. Transportuje ładunki do 1,5 t i oferuje najwyższy komfort jazdy, maksymalne bezpieczeństwo oraz wysoką 
wydajność przy niskim zużyciu energii.

Silnik jazdy w technice prądu zmiennego 48 V gwarantuje dynamiczne przyspieszenie z dużymi prędkościami końcowymi, 
nawet podczas pracy z ładunkiem. System amortyzacji chroni kierowcę i wózek, a elektrohydrauliczny układ kierowniczy 
pozwala na precyzyjną jazdę bez wysiłku. Opcjonalnie dostępne są różne zaczepy, kabiny z szerokimi możliwościami 
wyposażenia, oświetlenie LED oraz bogata oferta osprzętu do indywidualnego dostosowania ciągnika do konkretnych 
zastosowań.

Sprzyjające wysokiej wydajności stanowisko operatora z niskim wejściem i dużą przestrzenią na nogi oraz rozmieszczenie 
kierownicy i przycisków gwarantują ergonomiczną pracę.

Korzyści:

• Kompaktowy i zwrotny

• Wersja z kabiną i bez

• Obciążenie powierzchni załadunkowej do 1,5 t

• Wysoki komfort jazdy dzięki systemowi amortyzacji

• Elektrohydrauliczny układ kierowniczy do precyzyjnej jazdy.



Ciągnik Jungheinrich
dla maksymalnych korzyści.

Wydajność Bezpieczeństwo Indywidualność
Maksymalna efektywność 
dzięki bardzo wydajnym 
wózkom.

Najlepsze warunki do 
bezpiecznej pracy.

Rozwiązanie tak 
indywidualne jak Państwa 
działalność.

Z łatwością wyprzedzą Państwo 
konkurencję: kompaktowy i zwrotny 
wózek platformowy idealnie 
sprawdzi się podczas pracy 
wewnątrz lub na zewnątrz.

Doskonała widoczność: opcjonalne 
oświetlenie LED – do jazdy w dzień 
i w nocy.

Zaawansowane rozwiązania 
ergonomiczne i dopracowana 
technika gwarantują bezpieczną 
i efektywną pracę. 

Innowacyjne silniki w technice 
prądu zmiennego
• Większa wydajność przy 

jednoczesnym zmniejszeniu 
kosztów eksploatacji dzięki 
bezobsługowej technice prądu 
zmiennego.

• Wysoka wydajność przy 
jednocześnie bardzo oszczędnej 
gospodarce energetycznej.

• Dynamiczne przyspieszenie 
i duża prędkość końcowa także 
z ładunkiem.

• Szybka zmiana kierunku jazdy.
• Bezobsługowy silnik jazdy.
• Dwuletnia gwarancja na silnik 

jazdy.

Długi czas pracy akumulatora 
kwasowo-ołowiowego
• Oszczędna gospodarka 

energetyczna silników w technice 
prądu zmiennego i akumulatory 
o dużej pojemności gwarantują 
długi czas pracy wózka.

• Wariant XL do stosowania 
akumulatorów używanych w 
wózkach widłowych (np. 
akumulatorów do trójkołowych 
wózków widłowych EFG 213– 
220).

• Wersja standardowa: 3 PzS 345 
Ah.

• Komora akumulatora XL: 5 PzS 
625 Ah.

Komfort i bezpieczeństwo pracy
• Bezpieczna jazda w każdej 

sytuacji dzięki amortyzowanemu 
układowi jezdnemu.

• Automatyczny hamulec 
postojowy zabezpiecza przed 
stoczeniem się z pochyłości.

• speedCONTROL: Zadana 
prędkość jazdy jest 
utrzymywana w każdej sytuacji.

• Odzysk energii: hamowanie 
silnikiem z jednoczesnym 
odzyskiem energii.

• Przycisk jazdy spowolnionej 
umożliwia jazdę z ograniczoną 
prędkością.

• Trzy programy jazdy do wyboru 
umożliwiające dostosowanie 
pracy do indywidualnych 
wymagań.

• Doskonała widoczność: lampy 
LED (światła dzienne, światła 
drogowe).

Mocna konstrukcja przystosowana 
do intensywnej eksploatacji
• Rama wózka wykonana ze stali 

o grubości 8 mm.
• Wysoko zabudowana osłona 

przednia.
• Wytrzymałe oświetlenie LED: 

Światła przednie, światła tylne 
i kierunkowskazy (opcja).

• Boczna listwa ochronna (opcja).

Informacje na bieżąco
• Różne urządzenia 

kontrolne i możliwości 
zaprogramowania parametrów 
pracy ułatwiają szybką kontrolę 
stopnia rozładowania 
akumulatora, stanu motogodzin, 
prędkości jazdy i kodów usterek.

• Aktywacja wózka kodem PIN 
(opcja).

• Możliwość indywidualnego 
zaprogramowania parametrów 
jazdy.

Liczne symbole informują 
o aktualnym stanie wózka.

Optymalna ergonomia
• Niski stopień ułatwia 

wchodzenie i schodzenie z wózka.
• Przestronne stanowisko pracy 

z dużą przestrzenią na nogi.
• Krótka droga od stanowiska 

operatora do zaczepu/ładunku.
• Łatwy w obsłudze 

elektrohydrauliczny układ 
kierowniczy.

• Przycisk ułatwiający podpięcie 
i odpięcie wagoników (opcja).

• Superelastyczne ogumienie, także 
w wersji niebrudzącej (opcja).

• Dobrze zorganizowana przestrzeń 
z licznymi schowkami.

Szeroki wybór wyposażenia 
dodatkowego
• Różne wersje zabudowy platformy: 

platformy, skrzynie.
• Przycisk ułatwiający 

dołączanie i odłączanie przyczep.
• Uchwyt do montażu urządzeń do 

radiowej transmisji danych.
• Różne rodzaje zaczepów.
• Wbudowany prostownik: 

wbudowany prostownik umożliwia 
ładowanie akumulatora z każdego 
gniazda sieciowego 230 V.

• Różne wersje wyposażenia kabin 
do pracy na zewnątrz. Dostępny 
również bez kabiny.

• Możliwość dalszej indywidualnej 
konfiguracji.

• Dostępne są również ciągniki EZS 
serii 5 (na bazie EZW 515).
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Dla zakładów produkcyjnych w 
Norderstedt, Moosburg i Landsberg.  

Wózki jezdniowe firmy Jungheinrich 
spełniają europejskie wymogi 

bezpieczeństwa.  
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