
Elektrisk trækker
EZS 570-5100
Træk kapacitet: 7000-10000 kg



Den kraftige trækker med sidevendt 
sæde
til udfordrende opgaver.
Robust og økonomisk med højeste kørekomfort.

Vores solide og dynamiske trækker med sidevendt sæde i 5-serien egner sig perfekt til effektive transportopgaver med laster 
med en samlet vægt på op til 10 t, i vogntog især med GTP-portalanhængerne fra Jungheinrich. Stol på solid effekt til 
anvendelse inde og ude med et kraftigt stålchassis, der helt sikkert holder i hele trækkerens levetid. Det kraftige og effektive 
fremdriftskoncept understøttes af en 48 V-vekselstrømsmotor med hurtigt acceleration og høje sluthastigheder. Koblingen, 
der kan fås i forskellige udgaver, kan ses fra siddepositionen og er let tilgængelig. Det fuldt affjedrede chassis skåner førerens 
ryg og trucken. Den rummelige og komfortable førerplads har god plads til benene og er forsynet med let tilgængelige 
betjeningselementer som rat, køreretningskontakt og afviserblink. Den lave indstigning gør det let at stige op.

 

 

*I forbindelse med vores garanti bestemmelser – se på hjemmesiden for yderligere detaljer.

Alle fordele ved første øjekast

• Robust konstruktion, også til udendørs brug.

• Fuldt affjedret chassis giver skånsomt arbejde.

• Automatisk parkeringsbremse med tilbagerulningsbeskyttelse.

• Impulsstyring.

• Kraftig, vedligeholdelsesfri vekselstrømskøremotor.

Ingen bekymringer. Ingen kompromisser

Med jungheinrich’s Li-ion Guarantee Plus, giver vi dig en lang 
tids ydelses garanti på 8 år, på vores high-quality Li-ion 
batterier, hvorfor du kan koncentrere dig om dine opgaver, 
uden bekymringer.

100 % tilfredshed. Garanteret.

Vi er sikre på, at vores litium-ion-teknologi vil overbevise dig. 
Derfor garanterer vi dig, at du inden for 6 måneder efter 
leveringen hurtigt og let kan skifte tilbage til den teknologi, du 
anvendte tidligere, uden at du behøver at angive, hvorfor du 
ønsker det.



Din Jungheinrich-trækker
giver maksimale fordele.

Effektivitet Sikkerhed Individualitet
Maksimal ydelse med de 
mest effektive trucks.

De bedste forudsætninger 
for sikkert arbejde.

En truck, der er lige så 
individuel som din 
virksomhed.

Vælg det batteri, der passer til dine 
indsatstider. Med den økonomiske 
udnyttelse af Pool-batterier sparer 
du ikke kun tid, men også penge.

Din fører kan slappe af, da vores 
assistentsystemer sørger for, at fører, 
trækker og last altid er bedst muligt 
beskyttet.

Med disse trucks er du altid forberedt 
på alt: Med praktiske kabiner er 
udendørs arbejde ikke noget problem, 
heller ikke i regn.

Innovativ vekselstrømsteknik
• Den vedligeholdelsesfrie 

vekselstrømsteknik giver højere 
ydelse med samtidig reduktion af 
driftsomkostningerne.

• Høj virkningsgrad med fantastisk 
energiudnyttelse.

• Kraftig acceleration og høj 
tophastighed også med last.

• Hurtige retningsskift.
• Vedligeholdelsesfri køremotor.
• 2 års garanti på køremotoren.

Lange indsatstider med 
blysyrebatteri
• Energibesparende 

vekselstrømsteknik og høje 
batterikapaciteter giver lange 
indsatstider.

• XL-varianten til anvendelse af 
gaffeltruckbatterier (f.eks. 
batterier til den elektriske, 
trehjulede truck EFG 213-220).

• Standardversion: 3 PzS 345 Ah.
• XL-batterirum: 5 PzS 625 Ah.

Kan fås med litium-ion-teknologi
• Høj tilgængelighed takket være 

ekstremt korte ladetider.
• Intet behov for batteriskift.
• Lavere udgifter som følge af 

længere levetid og minimal 
vedligeholdelse i forhold til 
blysyrebatterier.

• Intet behov for laderum og 
ventilation, da der ikke sker 
nogen gasdannelse.

Behagelig og sikker kørsel
• Sikker traktion til enhver tid med 

fjeder-/dæmperchassis.
• Automatisk parkeringsbremse 

giver sikker igangsætning og 
sikring mod tilbagerulning på 
stigninger.

• Impulsstyring: Den hastighed, der 
vælges med kørepedalen, holdes i 
enhver køresituation.

• Energigenvinding – generatorisk 
bremsning ved aftagende 
kørehastighed.

• Programmerbar 
sneglefartskontakt til kørsel med 
reduceret hastighed.

• Individuel tilpasning i alle 
situationer med 3 alternative 
køreprogrammer.

• LED-lamper i 2 trin (dagskørelys, 
kørelys).

Robust og sikker
• Chassis af 8 mm stålplade i høj 

kvalitet.
• Skørtet på forsiden er trukket 

ekstra højt op.
• Robust LED-lys: Forlygter, 

baglygter og blinklys (tilvalg).
• Sidebeskyttelse med sideskinner 

(tilvalg).

Altid velinformeret
• Omfattende visnings- og 

indstillingsinstrumenter giver altid 
fuldt overblik over 
batteriladetilstand, driftstimetal, 
hastighed og fejlkoder.

• Aktivering af trækkeren med 
pinkode (tilvalg).

• Indstillelige køreparametre.

Optimal ergonomi
• Let af- og påstigning med lavt trin.
• Rummelig førerplads med god 

plads til fødderne og ergonomisk 
fodstøtte.

• Kort vej fra førerplads til kobling/ 
last.

• Overskuelig, lettilgængelig kobling.
• Tilbagekørselsknap for let til- og 

frakobling (tilvalg).
• Superelastikdæk, også 

afsmitningsfrie (tilvalg).
• Velorganiseret med masser af 

fralægningsplads.

Stort udvalg af ekstraudstyr
• Taster bag på trækkeren giver enkel 

til- og frakobling.
• Batteriudtag i siden giver enkelt 

batteriskift.
• Ekstra påkørselsskærm i stål.
• Holder til komponenter til trådløs 

datatransmission.
• Forskellige koblinger.
• Hydrauliske eller elektriske 

forsyningstilslutninger til vores 
anhængere GTE og GTP.

• Komfortopladning: Opladning af 
det indbyggede batteri med lukket 
afdækning.

• Kabiner i forskellige versioner til 
kørsel udendørs.

• Der kan fås andet ekstraudstyr, så 
trækkeren kan tilpasses til 
indsatsen.



Model Oversigt
Den rigtige model til dine applikationer:

Navn Nominel trækkraft Kørehastighed uden last

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 Danmark A/S
Øst: Mårkærvej 3, 2630 Taastrup
Vest: Vrøndingvej 5, 8700 Horsens
Telefon 7027 6040
Telefax 7027 6041

kontakt@jungheinrich.dk  
www.jungheinrich.dk

 

 

Vores fabrikker i Norderstedt, Moosburg 
og Landsberg er certificeret.  

Jungheinrich truck opfylder de 
europæiske sikkerhedskrav.  
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