
Elektrinis vilkikas
EZS 570-5100
Priekabos apkrova: 7000-10000 kg



Galingas vilkikas su sėdyne šonu
darbui ypač sudėtingomis 
sąlygomis.
Tvirtas ir ekonomiškas, ir tuo pačiu labai komfortiškas.

Mūsų tvirti ir dinamiški 5 serijos vilkikai su šone įrengta sėdyne idealiai tinka krovinių, kurių bendras svoris siekia iki 10 t, 
transportavimui, ypač sukrautų į „Jungheinrich“ GTP portalines priekabas. Tvirtas plieninis rėmas tinka darbui vidaus ir lauko 
sąlygomis ir nenusidėvi per visą vilkiko eksploatavimo laikotarpį. Galinga ir efektyvi pavaros koncepcija, kurios pagrindą 
sudaro 48 V trifazis variklis, užtikrina galingą greitėjimą ir didelį galutinį greitį. Mova gerai matoma ir lengvai pasiekiama iš 
sėdimos padėties. Tiekiami skirtingi jos variantai. Važiuoklė su spyruokline pakaba tausoja ne tik vairuotojo nugarą, bet ir 
transporto priemonę. Erdvi ir patogi vairuotojo vieta: daug vietos kojoms, o vairą, važiavimo krypties jungiklį ir posūkių 
signalų svirtį patogu pasiekti. Nesunkiai galima įlipti per žemą pakopą.

 

 

* Pagal mūsų garantijos sąlygas; daugiau detalių rasite mūsų svetainėje.

Visi privalumai trumpai

• Tvirta konstrukcija darbui lauke.

• Tausojantį darbą užtikrinanti spyruoklinė važiuoklė.

• Automatinis stovėjimo stabdys su apsauga nuo riedėjimo atgal.

• Impulsinė valdymo sistema.

• Galingas, techninės priežiūros nereikalaujantis trifazis variklis.

Jokių rūpesčių. Jokio kompromiso.

Su Jungheinrich „Li-ion Guarantee Plus“ - mūsų aukštos 
kokybės ličio jonų baterijomis - mes suteikiame Jums 
ilgalaikės eksploatacijos pažadą iki 8 metų. Mes suprantame: 
didelis našumas ir ilgas baterijos tarnavimo laikas yra būtini 
sėkmei.

100 % pasitenkinimas. Garantuota.

Esame tikri, kad pasirinksite mūsų ličio jonų technologiją. 
Garantuojame, kad per 6 mėnesius po pristatymo greitai ir 
lengvai galėsite grįžti prie ankstesnės technologijos 
nenurodydami priežasčių.



Jūsų „Jungheinrich“ vilkikas
didžiausiai kliento naudai.

Efektyvumas Saugumas Individualumas
Didžiausia galia, 
pasiekiama 
efektyviausiomis 
transporto priemonėmis.

Geriausios saugaus darbo 
sąlygos.

Transporto priemonė tokia 
pat individuali kaip ir Jūsų 
verslas.

Pasirinkite Jūsų naudojimo laikui 
tinkamą akumuliatorių. Ekonomiškas 
bendrų akumuliatorių naudojimas 
leis Jums sutaupyti ne tik laiko, bet ir 
pinigų.

Jūsų vairuotojas gali atsipūsti, o 
mūsų pagalbinės sistemos 
pasirūpins, kad vairuotojas, vilkikas ir 
krovinys būtų kuo geriausiai 
apsaugoti.

Su šiais vilkikais esate pasiruošę 
viskam: praktiškos nuo oro veiksnių 
saugančios kabinos leidžia dirbti lauke 
net ir lietui lyjant.

Naujoviška trifazė technika
• Daugiau galios ir mažesnės 

veiklos sąnaudos dėl trifazės 
srovės variklio, kurio nereikia 
techniškai prižiūrėti.

• Didelis efektyvumas su puikiu 
energijos balansu.

• Galingas greitėjimas ir didelis 
galinis greitis, net ir su kroviniu.

• Greitai keičiama važiavimo 
kryptis.

• Traukos variklis, kuriam nereikia 
techninės priežiūros.

• 2 metų garantija važiavimo 
varikliui.

Ilga veikimo trukmė su švino rūgšties 
akumuliatoriumi
• Dėl energiją taupančios trifazės 

technikos ir didelių 
akumuliatoriaus talpų ilga veikimo 
trukmė.

• XL variantui galima naudoti 
šakinio krautuvo akumuliatorius 
(pvz., elektrinių triračių krautuvų 
EFG 213–220 akumuliatorius).

• Standartinė versija: 3 PzS 345 Ah.
• XL akumuliatoriaus skyrius: 5 PzS 

625 Ah.

Galima įsigyti su ličio jonų 
technologija
• Didelis prieinamumas dėl labai 

trumpo pakrovimo laiko.
• Nereikia keisti baterijos.
• Mažesnės sąnaudos dėl ilgos 

naudojimo trukmės ir dėl to, kad 
nereikia atlikti techninės 
priežiūros, palyginti su švino 
rūgštiniais akumuliatoriais.

• Nereikia įkrovimo patalpų ir 
vėdinimo, kadangi nesusidaro 
dujų.

Patogus ir saugus važiavimas
• Saugi trauka bet kuriuo momentu 

dėl važiuoklės su spyruoklėmis ir 
amortizatoriais.

• Automatiškai įsijungiantis 
stovėjimo stabdys, skirtas saugiai 
paleisti įkalnėse ir apsaugantis 
nuo riedėjimo atgal įkalnėse.

• Impulsinė valdymo sistema: 
akceleratoriaus pedalu nustatytas 
greitis išlaikomas kiekvienoje 
važiavimo situacijoje.

• Energijos grąža: stabdant 
generatoriniu stabdžiu, mažinant 
važiavimo greitį.

• Programuojamas lėtosios eigos 
mygtukas užtikrina važiavimą 
mažesniu greičiu.

• Individualiai pritaikoma 
kiekvienam reikiamam atvejui, 
pasirenkant iš 3 pasirenkamų 
važiavimo programų.

• 2 pakopų šviesos diodų žibintai 
(dienos šviesos, artimosios 
šviesos).

Tvirtas ir saugus
• Važiuoklė pagaminta iš 8 mm 

storio labai kokybiško plieno.
• Labai aukštai pakelti važiuoklės 

skydai prie priekinio gaubto.
• Tvirti šviesos diodų žibintai: 

priekiniai, atgalinės eigos ir 
priekiniai posūkio signalai 
(pasirinktinai).

• Šoninė apsauga su apsauginėmis 
šoninėmis juostomis 
(pasirinktinai).

Visada gerai informuotas
• Išsamūs rodmenys ir nustatymo 

instrumentai bet kuriuo momentu 
pateikia išsamią apžvalgą apie 
akumuliatoriaus įkrovą, darbo 
valandų skaičių, greitį ir klaidos 
kodus.

• Transporto priemonė aktyvinama 
įvedant PIN (pasirinktinai).

• Nustatomi važiavimo parametrai.

Optimali ergonomija
• Lengva įlipti ir išlipti dėl žemos 

pakopos.
• Erdvi vairuotojo vieta su didele vieta 

kojoms ir ergonomišku pakoju.
• Nedideli atstumai nuo vairuotojo 

vietos iki movos arba krovinio.
• Optimaliai matoma, lengvai 

prieinama mova.
• Atgalinės eigos mygtukas užtikrina 

paprastą prikabinimą ir atkabinimą 
(pasirinktinai).

• Itin elastingos padangos, taip pat 
bepėdsekinės (pasirinktinai).

• Gerai organizuota su daug dėtuvių.

Daug papildomos įrangos
• Smūginis reguliatorius užtikrina 

patogų prikabinimą / atkabinimą.
• Akumuliatorių galima lengvai 

pakeisti, išimant jį per šoną.
• Papildoma apsauga nuo smūgių iš 

plieno.
• Duomenų perdavimo ryšio 

sistemos komponentų laikiklis.
• Įvairios movos.
• Hidraulinės arba elektrinės 

maitinimo jungtys mūsų 
priekaboms GTE ir GTP.

• Patogus įkrovimas: įmontuotas 
akumuliatorius įkraunamas 
neatidarant gaubto.

• Įvairiai įrengtos kabinos, skirtos 
važiuoti lauke.

• Kitos parinktys reikalavimus 
atitinkančiai platforminio vežimėlio 
konfigūracijai.



Modelis apžvalga
Tinkamas jūsų programų modelis:

Pavadinimas Nominali įtampa Važiavimo greitis be krovinio

EZS 570 1400 N 18 km/h

EZS 580 1600 N 18 km/h

EZS 590 1800 N 18 km/h

EZS 5100 2000 N 18 km/h

EZS 570 1400 N 18 km/h

EZS 580 1600 N 18 km/h

EZS 590 1800 N 18 km/h

Jungheinrich Lift Truck UAB
Liepkalnio g. 85A
LT-02120 Vilnius
Lietuva
Telefonas +370 5 2322242
Faksas +370 5 2647600

info@jungheinrich.lt  
www.jungheinrich.lt

 

 

Vokietijos produkcijos gamyklos 
Norderstedte, Moosburge ir Landsberge 

yra sertifikuotos.
 

„Jungheinrich“ krautuvai atitinka Europos 
saugos reikalavimus.  
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