
Elektrische trekker
Draagvermogen: 1500 kg



De belastbare platformwagen
voor alle toepassingen.
Ideaal voor onderhoudswerkzaamheden en snelle onderdelenlevering.

Onze robuuste en veelzijdige platformtrekker serie 5 is een belastbare partner voor binnen en buiten – bij voorkeur gebruikt 
bij onderhoud, snelle onderdelenlevering of als vierwieltrekker. Hij transporteert lasten tot 1,5 t en verschaft een maximaal 
rijcomfort, een optimale veiligheid en uitstekende prestaties bij een gering energieverbruik. Een 48V AC-motor zorgt voor 
een indrukwekkend acceleratievermogen met hoge eindsnelheden, zelfs met last. Het geveerde onderstel ontziet de 
bestuurder en de truck en de elektrohydraulische besturing zorgt voor precies rijden met weinig krachtinspanning. Als optie 
bestaan er verschillende koppelingen, cabines in diverse uitvoeringen, LED-verlichting en een heleboel accessoires voor 
individuele aanpassing aan uw specifieke geval. De prestatiebevorderende bestuurdersplaats met lage instap en ruime 
voetruimte alsook de opstelling en snelle bereikbaarheid van het stuur en de schakelaars staan garant voor ergonomisch 
werken.

Uw voordelen:

• Compact en wendbaar

• Uitvoering met en zonder cabine

• Laadvlak belastbaar tot 1,5 t

• Hoog rijcomfort dankzij afgeveerd onderstel

• Elektrohydraulische besturing voor nauwkeurig rijden.



Uw Jungheinrich trekker
voor een maximaal klantenvoordeel.

Efficiëntie Veiligheid Individualiteit
Maximale prestaties met de 
meest efficiënte trucks.

De beste voorwaarden voor 
veilig werken.

Een truck die net zo uniek is 
als uw bedrijf.

Zo laat u de concurrentie 
spelenderwijs achter u: De compacte 
en wendbare platformwagen bied 
ondersteuning zowel binnen als 
buiten.

Voor een optimale zicht: Met de 
optioneel verkrijgbare 
milieuvriendelijke LED-verlichting 
met twee standen, voor dag- en 
nachtrijden.

Geperfectioneerde ergonomie en 
technologie staan garant voor 
ergonomisch en veilig werken met een 
maximale efficiëntie. 

Innovatieve AC-technologie
• Meer vermogen bij vermindering 

van de bedrijfskosten dankzij 
onderhoudsvrije AC-technologie.

• Hoog rendement met een 
uitstekende energiebalans.

• Krachtige acceleratie en hoge 
topsnelheid, ook in geladen 
toestand.

• Snel veranderen van rijrichting.
• Onderhoudsvrije aandrijfmotor.
• 2 jaar garantie op de 

aandrijfmotor.

Lange gebruikstijden met loodzuur 
batterij
• Energiebesparende AC- 

technologie en hoge 
batterijcapaciteiten voor lange 
gebruikstijden.

• XL-variant voor gebruik van 
vorkheftruckbatterijen 
(bijvoorbeeld de batterijen van de 
elektrische driewielheftruck EFG 
213–220).

• Standaardversie: 3 PzS 345 Ah.
• XL-batterijcompartiment: 5 PzS 

625 Ah.

Comfortabel en veilig rijden
• Volledige tractie op ieder 

moment dankzij het onderstel 
met veren/schokdempers.

• Automatisch geactiveerde 
parkeerrem voor veilig vertrekken 
en om wegrollen op hellingen te 
voorkomen.

• Impulssturing speedCONTROL: 
De via het rijpedaal ingegeven 
snelheid wordt in iedere rijsituatie 
behouden.

• Energieterugwinning: 
regeneratief remmen tijdens het 
afremmen.

• Programmeerbare knop voor 
gereduceerde snelheid .

• Individueel instelbaar naargelang 
de toepassing met 3 alternatieve 
rijprogramma's.

• Zien en gezien worden: LED- 
lampen met 2 standen (dagrijlicht, 
rijlicht).

Robuuste constructie voor de 
zwaarste toepassingen
• Chassis uit hoogwaardig 8 mm 

dik plaatstaal.
• Extra hoge chassisbescherming 

op de voorzijde van de truck.
• Robuuste LED-lampen: 

Koplampen, achterlichten en 
richtingaanwijzers (optioneel).

• Zijdelingse bescherming 
(optioneel).

Altijd geïnformeerd
• Uitgebreide weergave- en 

instelinstrumenten zorgen elk 
moment voor een volledig 
overzicht van batterijstatus, 
bedrijfsuren, rijsnelheid en 
foutcodes.

• Opstarten van de truck via 
PinCode (optioneel).

• Instelbare rijparameters.

Talrijke symbolen geven informatie 
over de toestand van de truck.

Optimale ergonomie
• Makkelijk op- en afstappen door 

lage opstap.
• Ruime bestuurdersplaats met ruime 

voetruimte.
• Korte afstand tussen de 

bestuurdersplaats en de koppeling/ 
last.

• Eenvoudig te bedienen elektro- 
hydraulisch stuur.

• Achteruitrijknop voor eenvoudig 
aan- en ontkoppelen (optioneel).

• Superelastische banden, ook non- 
marking (optioneel).

• Goed georganiseerd met talrijke 
opbergmogelijkheden.

Uitgebreide uitrustingsmogelijkheden
• Opbouwonderdelen op platform: 

Laadkleppen, laadvloer of gesloten 
opbouw.

• Achteruitrijinrichting voor 
comfortabel aan- en afkoppelen.

• Houder voor 
datatransmissiecomponenten.

• Verschillende koppelingen.
• Inbouwlader: Opladen van de 

geïntegreerde batterij aan 
standaard stopcontacten.

• Verschillende cabine-uitvoeringen 
voor buitengebruik. Ook zonder 
cabine verkrijgbaar.

• Extra opties om de platformlengte 
te configureren volgens uw 
behoeften.

• Eveneens verkrijgbaar: onze 
trekkers EZS serie 5 (standaardtruck 
van de EZW 515).



Jungheinrich NV
Researchpark Haasrode 1105 
Esperantolaan 1 
3001 Leuven (Heverlee)
 
Tél. 016 39 87 11

info@Jungheinrich.be  
www.Jungheinrich.be

 

 

Gecertificeerd zijn de Jungheinrich 
Fabrieken in Norderstedt, Moosburg en 

Landsberg.
 

Jungheinrich intern transport materieel 
voldoet aan de Europese 
veiligheidsvoorschriften.  
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