
Elektromos vontató
Teherbírás: 1500 kg



A terhelhető szállítókocsi
minden esetre.
Ideális karbantartási munkákra és gyors alkatrészellátásra.

Az 5 sorozat robosztus és sokoldalú rakodófelülettel rendelkező vontatója egy jól terhelhető partnere a csarnokok és külső 
területek ellátásánál – előnyösen alkalmazzák karbantartási feladatokra, alkatrészellátásra, vagy négykerekű vontatóként. 
Akár 1,5 t teher szállítására képes, nagy kényelmet és maximális biztonságot jelent, teljesítménye nagy, energiafogyasztása 
alacsony. A 48 V-os váltóáramú motor lenyűgöző gyorsulást és teherrel is nagy végsebességet jelent. A rugózott haladómű 
a kezelőt és a targoncát is kíméli, az elektrohidraulikus kormányzás pedig alacsony erőkifejtéssel is precíz haladást tesz 
lehetővé. Opcionálisan különböző vonókészülékek, többféle felszereltségű fülke érhetők el, ezt egészíti ki a tartozékok sora, 
mellyel a targonca az egyes alkalmazási feladatokhoz illeszthető. A nagy teljesítményű kezelőhely alacsony beszállással és 
tágas lábtérrel szintén ergonomikus munkavégzést tesznek lehetővé, mint a kormánykerék és kapcsolók elhelyezése és 
gyors elérhetősége.

Előnyök áttekintése:

• Kompakt és fordulékony

• Zárt vagy nyitott kabinos kivitel

• Rakodófelület teherbírása 1,5 tonna

• Kényelmes kezelés a csillapított rugózásnak köszönhetően

• Elektrohidraulikus kormányzás a precíz haladásért.



Jungheinrich vontató
maximálisan az ügyfelek előnyeit szem 
előtt tartva.

Hatékonyság Biztonság Egyedi jellemzők
Maximális teljesítmény a 
leghatékonyabb 
eszközökkel.

Kiváló feltételek a 
biztonságos 
munkavégzéshez.

Egy gép, amely olyan egyedi, 
mint az Ön vállalkozása.

Így játszva lehagyhat másokat: A 
kompakt és fordulékony platós 
szállítókocsi ténylegesen támogatja a 
csarnokban vagy külső területen 
végzett munka során.

A legjobb áttekintéshez: Az 
opcionálisan elérhető, 
környezetkímélő LED-világítás két 
fokozatban, nappali és éjszakai 
fényként is kapcsolható.

A kiforrott ergonómia és technika 
kímélő és biztonságos, maximális 
hatékonyságú feladatvégzést tesz 
lehetővé. 

Innovatív váltóáramú technológia
• Nagyobb teljesítőképesség az 

üzemeltetési költségek egyidejű 
csökkentése mellett a 
karbantartásmentes váltóáramú 
technikának köszönhetően.

• Magas hatásfok kitűnő 
energiagazdálkodás mellett.

• Erőteljes gyorsulás és magas 
végsebesség teherrel is.

• Gyors menetirányváltás.
• Karbantartásmentes hajtómotor.
• 2 éves garancia a hajtómotorra.

Hosszú alkalmazási idők savas 
ólomakkumulátorral
• Energiatakarékos váltóáramú 

technológia és nagy kapacitású 
akkumulátorok a hosszú 
alkalmazásért.

• XL-változat 
targoncaakkumulátorok 
használatára (pl. EFG 213–220 
elektromos háromkerekű 
targonca akkumulátora).

• Standard változat: 3 PzS 345 Ah.
• XL-akkumulátortér: 5 PzS 625 Ah.

Kényelmes és biztonságos haladás
• Biztonságos haladás a teljes 

egészében csillapított futóműnek 
köszönhetően.

• Automatikusan működtetésű 
rögzítőfék a biztonságos elindulás 
és visszagurulás biztosítására 
emelkedőkön.

• Impulzus vezérlés 
speedCONTROL: A menetpedál 
segítségével előírt sebesség 
minden menethelyzetben 
változatlan marad.

• Energia visszatáplálás: 
generátoros fékezés a sebesség 
visszavételekor.

• Programozható lassúmenet 
gomb a korlátozott sebességgel 
történő haladáshoz.

• Egyedi illesztés minden igényhez 
a 3 alternatív menetprogramnak 
köszönhetően.

• Látni és látszani: LED-világítás 2 
fokozatban (nappali fény, 
menetfény).

Robusztus kialakítás nagyobb 
igénybevételű alkalmazásokhoz
• A vázszerkezet nagy szilárdságú 8 

mm-es acéllemezből készül.
• Extra magas védőlemez az elülső 

burkolaton.
• Robusztus LED-lámpák: Elülső 

lámpák, hátsó lámpák és villogók 
(opcionális).

• Oldalsó védelem lökhárítókkal 
(opcionális).

Mindig pontos információ 
mindenről
• Átfogó kijelző- és beállító 

műszerek mindig teljes áttekintést 
adnak az akkumulátor töltöttségi 
állapotáról, üzemórák számáról, 
sebességről és hibakódokról.

• A targonca PIN kóddal is 
aktiválható (opcionális).

• Beállítható menetparaméterek.

Számos szimbólum tájékoztat a 
targonca állapotáról.

Optimális ergonómia
• Könnyű be- és kiszállás az alacsony 

fellépőnek köszönhetően.
• Kényelmes kezelőfülke tágas 

lábtérrel.
• Kis távolság a kezelőhely és a 

vonókészülék/teher között.
• Könnyen kezelhető 

elektrohidraulikus kormányzás.
• Hátramenet gomb a vontatmány 

egyszerű fel- és lecsatolásához 
(opcionális).

• Szuperelasztikus, nyomot nem 
hagyó abroncsok (opcionális).

• Számos tárolási lehetőség.

Átfogó kiegészítő felszereltség
• Felépítmények a platformon: 

Emelőhátfalak, plató vagy dobozos 
felépítés.

• Kioldó gomb a vontatmány 
egyszerű fel- és lecsatolásához.

• Tartó rádiófrekvenciás 
komponensekhez.

• Különböző vonószerkezetek.
• Beépített töltőberendezés: a 

beépített akkumulátor feltöltése a 
standard csatlakozóaljzatoknál.

• Kültéri használathoz változatos 
kialakítású kezelőfülkék állnak 
rendelkezésre. Zárt fülke nélkül is 
rendelhető.

• További opciók a platformhossz 
igény szerinti konfigurálásához.

• Ugyancsak kapható: az 5-ös 
sorozatú EZS vontatónk (az EZW 
515 alapjárműve).



Jungheinrich Hungária Kft.
2051 Biatorbágy
Vendel Park, Tormásrét u. 14
Telefon: +36 23/531 500
Telefax: +36 23/531 501

info@jungheinrich.hu  
www.jungheinrich.hu

 

 

Minősített német gyárak Norderstedtben 
és Moosburgban.  

A Jungheinrich targoncák megfelelnek 
az európai biztonsági 

követelményeknek.  
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