
Rebocador elétrico
Capacidade de carga: 1500 kg



O carro plataforma transportador 
de carga
para todos os casos.
Ideal para trabalhos de manutenção e fornecimento rápido de peças.

Nosso robusto e versátil carro plataforma Série 5 é um parceiro resiliente tanto para uso interno quanto externo - preferido 
para manutenção, fornecimento rápido de peças ou como um rebocador de quatro rodas. Transporta cargas de até 1,5 t e 
oferece máximo conforto de condução, máxima segurança e alto desempenho com baixo consumo de energia.

Um motor trifásico de 48-V oferece aceleração impressionante em altas velocidades finais, mesmo com carga. O 
equipamento com molas protege o operador e o equipamento, e a direção eletro-hidráulica permite uma condução precisa 
com o mínimo de esforço. Opcionalmente, você obtém vários acoplamentos, cabines em vários equipamentos, iluminação 
LED e acessórios extensos para adaptação individual à sua aplicação.

O posto de trabalho do operador, com baixa entrada e amplo espaço para os pés, garante um funcionamento ergonômico, 
bem como a disposição e a acessibilidade rápida do volante da direção e dos interruptores.

Todas as vantagens em resumo:

• Compacta e versátil

• Modelos com e sem cabine

• Área de carga para até 1,5 t

• Maior conforto de condução devido ao chassi amortecido

• Direção eletro-hidráulica para condução precisa.



Seu rebocador elétrico Jungheinrich
para o benefício máximo do cliente.

Eficiência Segurança Individualidade
Máximo desempenho com 
os equipamentos mais 
eficientes.

Melhores condições para 
um trabalho seguro.

Um equipamento tão 
individual quanto o seu 
negócio.

Como jogar de outra maneira: O 
carro plataforma compacto e ágil 
suporta ativamente suas atividades 
na área interna ou externa.

Para a melhor visualização: Com 
iluminação LED ecológica opcional 
em duas etapas para condução 
diurna e noturna.

A ergonomia e a tecnologia 
sofisticadas garantem aplicações de 
trabalho suaves e seguras com a 
máxima eficiência. 

Inovadora tecnologia de corrente 
alternada
• Maior desempenho e redução 

dos custos operacionais devido a 
tecnologia de corrente alternada 
livre de manutenção.

• Alto grau de eficiência com 
excelente economia de energia.

• Forte aceleração e alta 
velocidade final mesmo com 
carga.

• Rápida mudança de direção.
• Motor de tração livre de 

manutenção.
• 2 anos de garantia para o motor 

de tração.

Longos períodos de utilização com a 
bateria chumbo-ácido
• Economia de energia devido à 

tecnologia de corrente alternada 
e à alta capacidade da bateria, 
para longos períodos de 
utilização.

• Variante XL para o uso de baterias 
de empilhadeiras (p.ex., as 
baterias da empilhadeira 
contrabalançada elétrica de três 
rodas EFG 213–220).

• Versão padrão: 3 PzS 345 Ah.
• Compartimento de bateria XL: 5 

PzS 625 Ah.

Condução confortável e segura
• Tração segura a qualquer 

momento, através do chassi 
suspenso/amortecido.

• Freio de estacionamento ativado 
automaticamente para uma 
partida segura e prevenção de 
descida descontrolada em 
declives.

• Sistema de controle por impulso 
speedCONTROL: A velocidade 
programada no pedal de 
acionamento é mantida em todas 
as situações.

• Recuperação de energia: 
frenagem regenerativa na 
redução da velocidade de 
condução.

• Botão de marcha lenta 
programável para condução com 
velocidade limitada.

• Ajuste individual para cada 
aplicação graças aos 3 modos de 
condução alternativos.

• Veja e seja visto: Luzes de LED 
em 2 níveis (luzes de circulação 
diurna, luzes de condução).

Construção robusta para as mais 
severas aplicações
• Chassis de chapa de aço de 8- 

mm de alta qualidade.
• Proteção da estrutura do chassis 

extra-alta na tampa frontal.
• Fortes luzes de LED: Faróis 

dianteiros, lanternas traseiras e 
indicadores de direção (opcional).

• Proteção através de barras 
laterais (opcional).

Sempre informado
• Inúmeros instrumentos de 

indicação e de ajuste permitem a 
qualquer tempo um 
monitoramento completo do 
estado de carga da bateria, horas 
de funcionamento, velocidade e 
códigos de erro.

• Ativação do veículo através de 
PIN (opcional).

• Parâmetros de condução 
ajustáveis.

Numerosos símbolos informam 
sobre a condição do veículo.

Ergonomia otimizada
• Fácil subida e descida graças ao 

baixo degrau de embarque.
• Posto do condutor espaçoso com 

ampla área para as pernas.
• Curtas distâncias do posto do 

condutor até o acoplamento/carga.
• Direção eletrohidráulica fácil de 

usar.
• Botão de marcha invertida para 

fácil engate e desengate (opcional).
• Pneus superelásticos, também sem 

sulcos (opcional).
• Compartimentos numerosos e bem 

organizados.

Extensa linha de equipamentos 
adicionais
• Superestruturas na plataforma: 

Elevadores de cauda, carroceria 
aberta ou estrutura em caixa.

• Botão para engate e desengate de 
forma confortável.

• Suporte para componentes de 
radiotransmissão.

• Diversos tipos de engate.
• Carregador integrado: 

Carregamento da bateria interna 
em tomadas comuns.

• Cabines em diferentes versões para 
utilização externa. Disponível 
também sem cabine.

• Demais opções para a 
configuração personalizada do 
comprimento da plataforma.

• Também disponível: nosso 
rebocador EZS da série 5 
(equipamento básico do EZW 515).



Jungheinrich Lift Truck Ltda.

Equipamentos de Transporte, Lda.
Rod. Vice Prefeito Hermenegildo Tonolli, 2535
Galpão 2
CEP 13295-000
Itupeva – SP
Tel. +55 11 3511-6295

contato@jungheinrich.com.br  
www.jungheinrich.com.br

 

 

As nossas fábricas alemãs em 
Nordestedt, Moosburg e Landsberg 

estão certificadas.
 

Os equipamentos da Jungheinrich para 
movimentação da carga estão em 

conformidade com os requisitos de 
segurança europeus.
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