
Remorcher electric
Capacitatea de încărcare: 1500 kg



Cărucior rezistent cu platformă
pentru toate aplicatiile.
Ideal pentru lucrări de întreţinere şi aprovizionare rapidă cu piese de schimb.

Remorcherul cu platformă din seria constructivă 5, robust şi versatil, este un partener rezistent atât în hale cât şi pe terenul 
din afara acestora - utilizat cu precădere pentru operaţiuni de întreţinere, aprovizionare rapidă cu piese de schimb sau ca 
remorcher cu patru roţi. Transportă sarcini de până la 1,5 t şi oferă confort maxim în timpul deplasării, siguranţă maximă, 
precum şi performanţe ridicate cu consum redus de energie. Un motor trifazic de 48 V asigură o acceleraţie impresionantă 
şi viteze maxime ridicate, chiar şi cu sarcină. Mecanismul de rulare cu amortizare protejează operatorul şi utilajul, iar sistemul 
de direcţie electro-hidraulic permite deplasarea precisă cu eforturi reduse. Opţional, sunt disponibile diferite cuplaje, cabine 
cu diverse dotări, iluminare LED şi multiple accesorii pentru adaptarea individuală la condiţiile dvs. de utilizare. Postul 
operatorului care stimulează productivitatea, cu treaptă joasă şi spaţiu generos pentru picioare, asigură desfăşurarea 
ergonomică a lucrului în aceeaşi măsură ca şi amplasarea şi accesibilitatea rapidă a volanului şi a comutatoarelor.

Toate avantajele dintr-o privire:

• Compact şi manevrabil

• Versiune cu şi fără cabină

• Suprafaţa de încărcare suportă până la 1,5 t

• Confort ridicat în timpul deplasării datorită mecanismului de rulare cu 
amortizoare

• Sistem de direcţie electro-hidraulic pentru deplasare precisă.



Remorcherul Jungheinrich
cu avantaje maxime pentru client.

Eficiență Siguranță Individualitate
Performanțe maxime cu 
cele mai eficiente utilaje.

Cele mai bune condiții 
pentru lucrul în siguranță.

Un utilaj la fel de unic ca și 
afacerea dumneavoastră.

Depăşiţi fără eforturi orice alt 
competitor: Căruciorul cu platformă, 
compact şi manevrabil, vă susţine 
activ în operaţiunile din hală sau de 
pe terenul din afara acesteia.

Pentru vizibilitate maximă: Cu 
opţiunea de iluminare LED 
ecologică, în două trepte, pentru 
deplasare pe timp de zi şi pe timp de 
noapte.

Tehnologia de inalta calitate şi sistemul 
ergonomic, garantează o eficentă 
maxima in desfăşurarea ușoară şi 
sigură a lucrărilor. 

Tehnologiei trifazice inovativă
• Performanţe crescute, dublate de 

reducerea cheltuielilor 
operaţionale datorită tehnologiei 
trifazice fără necesar de 
întreţinere.

• Eficienţă ridicată cu un excelent 
management al energiei.

• Accelerare puternică şi viteză 
maximă ridicată, chiar şi cu 
sarcină.

• Schimbare rapidă a sensului de 
deplasare.

• Motor de deplasare fără necesar 
de întreţinere.

• 2 ani garanţie pentru motorul de 
deplasare.

Perioade lungi de utilizare datorită 
bateriei Plumb/acid
• Consum redus de energie 

asigurat de tehnologia trifazică şi 
capacitate mare a bateriilor 
pentru perioade lungi de utilizare.

• Varianta XL pentru utilizarea 
bateriilor de stivuitor cu furci (de 
ex. bateriile stivuitoarelor 
electrice cu trei roţi EFG 213– 
220).

• Versiune standard: 3 PzS 345 Ah.
• Compartiment baterie XL: 5 PzS 

625 Ah.

Deplasare confortabilă şi sigură
• Tracţiune sigură în orice moment 

datorită mecanismului de rulare 
cu arcuri şi amortizoare.

• Frână cu activare automată 
pentru pornire sigură şi 
împiedicarea alunecării la urcare.

• Sistem de comandă prin impulsuri 
speedCONTROL: Viteza 
prestabilită cu ajutorul pedalei de 
acceleraţie este menţinută în 
orice situaţie de mers.

• Recuperarea energiei:la 
reducerea vitezei de deplasare.

• Butonul programabil pentru 
deplasare lentă permite mersul cu 
viteză redusă.

• Adaptare individuală pentru orice 
necesităţi prin intermediul a 3 
programe de deplasare 
alternative.

• Pentru a vedea şi a fi văzut mai 
bine: lămpi LED cu 2 trepte 
(lumină de zi, lumină de drum).

Construcţie robustă pentru cele mai 
dure condiţii
• Cadru din tablă de oţel de 8 mm, 

de mare calitate.
• Spoilerul cadrului înălţat la capota 

frontală.
• Lămpi LED robuste: lămpi 

frontale, lămpi posterioare şi 
semnalizare (opţional).

• Baghete pentru protecţie laterală 
(opţional).

Informat în permanență
• Multiple instrumente de afişare şi 

reglare oferă în mod constant o 
vedere de ansamblu asupra 
nivelului de descărcare al bateriei, 
numărului orelor de funcţionare, 
vitezei şi a codurilor de eroare.

• Activarea vehiculului prin 
intermediul codului PIN 
(opţional).

• Parametri de deplasare reglabili.

Numeroase simboluri oferă 
informaţii privind starea vehiculului.

Ergonomie optimă
• Urcare şi coborâre uşoară datorită 

treptei joase.
• Post al operatorului spaţios, cu 

spaţiu pentru picioare generos.
• Distanţă scurtă de la postul 

operatorului până la cuplaj si 
sarcină.

• Sistem de direcţie electro-hidraulic 
uşor de manevrat.

• Buton pentru deplasare înapoi 
pentru cuplare şi decuplare rapidă 
(opţional).

• Anvelope super-elastice care nu 
lasă urme (opţional).

• Bine organizat, cu multiple 
compartimente de stocare pentru 
operator.

Dotări suplimentare cuprinzătoare
• Echipamente suplimentare pe 

platformă: platforme ridicătoare 
posterioare, caroserie tip platformă 
deschisă sau închisă.

• Sistem de deplasare înapoi pentru 
cuplare şi decuplare rapidă.

• Suport pentru echipamente radio.
• Diferite cuplaje.
• Încărcător încorporat: încărcarea 

bateriei încorporate la prize 
obişnuite.

• Cabine cu diverse dotări pentru 
deplasarea în afara halelor. 
Disponibil şi fără cabină.

• Alte opţiuni pentru configurarea 
lungimii platformei în funcţie de 
necesităţi.

• De asemenea disponibile: 
remorcherele noastre EZS din seria 
constructivă 5 (vehicul de bază 
EZW 515).
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