
Електричний тягач
Вантажопідйомність: 1500 кг



Тягач з вантажною платформою
для будь-яких ситуацій.
Ідеальне рішення для ремонтних робіт та швидкого постачання деталей.

Наш міцний та універсальний тягач  5-ї серії є витривалим партнером для робіт у цеху та за його межами  - 
рекомендоване використання при проведенні ремонтних робіт, для швидкого постачання деталей або в якості 
чотириколісного тягача. Він перевозить вантажі до  1,5 т та пропонує найвищий рівень комфорту під час руху, 
максимальну безпеку та високу потужність при невисокому споживанні енергії. Трифазний двигун  48 В 
забезпечує вражаюче прискорення та високу кінцеву швидкість, навіть з вантажем. Підпружинена підвіска 
захищає не тільки оператора, а й транспортний засіб, а електрогідравлічне кермування забезпечує точний рух з 
малими зусиллями. В якості опцій Ви отримуєте різні типи зчіпних пристроїв, кабіни у різних виконаннях, 
світлодіодне освітлення та великий асортимент приладдя, який дозволяє адаптувати тягач до індивідуальних 
потреб. Конструкція місця оператора, що підвищує продуктивність, з низькою підніжкою для входу та великий 
простір для ніг забезпечують ергономічні умови праці у тій же мірі, як і ергономічне розташування керма та 
перемикачів і можливість швидко дістати до них.

Всі переваги одним поглядом:

• Компактність та маневреність

• Виконання з кабіною та без

• Зона навантаження розрахована на навантаження до 1,5 т

• Високий рівень комфорту під час руху завдяки підпружиненій підвісці

• Електрогідравлічне кермування для точного руху.



Ваш тягач Jungheinrich
для максимальної вигоди.

Ефективність Безпека Індивідуальний 
підхід

Максимальна 
продуктивність з найбільш 
ефективною технікою.

Найкращі умови для 
безпечної праці.

Машина - настільки 
індивідуальна, як і Ваш 
бізнес.

Так Ви граючись залишаєте інших 
позаду: компактний і маневрений 
тягач з вантажною платформою 
активно підтримає Вас у 
складському приміщенні або на 
зовнішньому майданчику.

Для кращого огляду наскрізь: з 
доступним в якості опції 
екологічним світлодіодним 
освітленням з двома ступенями 
роботи ліхтарів - як ходові вогні 
та як фари.

Продумані ергономічність та 
технологія гарантують щадне та 
безпечне використання у робочих 
процесах з максимальною 
ефективністю. 

Інноваційна технологія 
трифазного змінного струму
• Зростання продуктивності з 

одночасним зменшенням 
експлуатаційних витрат 
завдяки двигунам за 
трифазною технологією, які не 
потребують технічного 
обслуговування.

• Високий ККД та відмінне 
керування 
енергоспоживанням;

• Потужне прискорення і висока 
кінцева швидкість, навіть з 
вантажем.

• Швидка зміна напрямку руху.
• Тяговий двигун, що не 

потребує технічного 
обслуговування.

• 2-річна гарантія на тяговий 
двигун.

Тривала експлуатація зі свинцево 
-кислотним акумулятором
• Енергоощадна трифазна 

технологія та акумулятор 
великої ємності для тривалої 
експлуатації.

• Варіант XL для використання 
батарей вилкових 
навантажувачів (наприклад, 
батареї електричного 
триколісного навантажувача 
EFG 213–220).

• Стандартна версія: 3 PzS 
345 А∙год.

• Акумуляторний відсік XL: 5 PzS 
625 А∙год.

Комфортний і безпечний рух
• Надійне тягове зусилля в будь 

який час завдяки шасі з 
пружинами і амортизаторами.

• Автоматичне стоянкове 
гальмо для надійного початку 
руху й захисту від скочування 
на схилах.

• Імпульсна система керування 
speedCONTROL: Швидкість, 
задана за допомогою педалі 
ходу, зберігається незмінною в 
будь-якій ситуації руху.

• Рекуперація енергії: 
генераторне гальмування в 
разі зниження швидкості руху.

• Програмована кнопка 
уповільненого ходу для руху з 
обмеженою швидкістю.

• Індивідуальна адаптація до 
будь-яких умов експлуатації з 
використанням 3 програм руху 
на вибір.

• Огляд та видимість: 2 ступені 
роботи світлодіодних ліхтарів 
(ходові вогні, фари).

Міцна конструкція для найважчих 
умов експлуатації
• Рама з високоякісної листової 

сталі товщиною 8 мм.
• Надзвичайно високий 

захисний фартух рами на 
передній кришці.

• Надійні світлодіодні ліхтарі: 
передні фари, задні фари та 
ліхтарі поворотів (опція).

• Бічний захист за допомогою 
спеціальних планок (опція).

Доступ до інформації в будь-який 
час
• Велика кількість інструментів 

індикації та регулювання 
завжди забезпечує оператора 
всією потрібною інформацією 
про заряд акумулятора, 
кількість відпрацьованих 
годин, швидкість руху та коди 
помилок.

•

Оптимальна ергономіка
• Полегшений вхід до кабіни і 

вихід з неї завдяки низькій 
підніжці.

• Просторе місце для оператора з 
достатнім простором для ніг.

• Мала відстань від місця для 
оператора до зчіпного пристрою 
та вантажу

• Легке електрогідравлічне 
кермове керування.

• Кнопки заднього ходу для 
простого зчеплення та 
розчеплення (опція).

• Супереластичні шини, також 
такі, що не лишають сліду 
(опція).

• Добре організовано з багатьма 
поличками для речей.

Великий вибір додаткового 
обладнання
• Надбудови на платформі: 

гідроборти, бортові платформи 
або кузов-фургон.

• Можливість здійснення руху 
назад для зручного зчеплення 
та розчеплення ззаду.

• тримач для радіообладнання.
• Різні зчіпні пристрої.
• Вбудований зарядний пристрій: 

заряджання вбудованого 
акумулятора від звичайних 
розеток.

• Кабіни з різною комплектацією 
для роботи поза приміщенням. 
Також доступні варіанти без 
кабіни.

• Додаткові опції для вибору 
конфігурації довжини 
платформи за індивідуальними 
потребами.

• Також доступні для замовлення: 
наші тягачі EZS 5-ї серії (базова 
машина пристрою EZW 515).



ТОВ "Юнгхайнріх Ліфт Трак"
вул. Качалова, 5-Г 
03126, Київ, Україна 
тел. 044 583 1 583 
факс 044 583 1 584

info@jungheinrich.ua  
www.jungheinrich.ua

 

 

Заводи, центри збуту і сервіс 
Jungheinrich у Європі ISO 9001/ ISO 

14001.
 

Підлогові підйомно-транспортні 
засоби Jungheinrich відповідають 
європейським вимогам безпеки.  
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