
Trekktruck
EZS 570-5100
Trekkapasitet: 7000-10000 kg



Kraftig trekktruck med sittende 
fører
for krevende bruk.
Robust og lønnsom med maksimal kjørekomfort.

Våre solide og dynamiske trekktrucker i 5-serien med sittende fører, egner seg svært godt til effektive transportoppgaver av 
last med en totalvekt på inntil 10 000 kg i et trekktrucksystem spesielt med GTP-portaltilhengere fra Jungheinrich. En kraftig 
stålramme er solid for både innendørs og utendørs bruk og varer garantert hele trekktruckens levetid. Det kraftige og 
effektive drivverkskonseptet drives av en 48 V trefasemotor med kraftig akselerasjon og høy maksimal hastighet. 
Tilhengerfestene leveres i ulike utførelser, og er godt synlige og enkle å nå fra sitteposisjonen. Det fullfjærede chassiset 
skåner både ryggen til føreren og trucken. Den romslige og komfortable førerplassen gir god benplass og lett tilgjengelige 
betjeningsenheter som ratt, kjøreretningsbryter og blinklys. Det lave trinnet gjør det enkelt å gå på.

 

 

* I samsvar med våre garantibetingelser - se vår nettside for detaljer.

Fordeler

• Robust konstruksjon, også beregnet for utendørs bruk

• Fullfjæret chassis gir skånsomt arbeid

• Automatisk parkeringsbrems med rullesperre

• Impulsstyring speedCONTROL

• Kraftig og vedlikeholdsfri drivmotor i trefaseteknologi

Ingen bekymringer – ingen kompromisser!

Med Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus får du et løfte om 
opptil 8 års ytelse på våre Li-ionbatterier. Fordi vi vet at lang 
batterilevetid er viktig for din drift.

100 % fornøyd – garantert

Vi er overbevist om at vår Li-ionteknologi er den rette for deg. 
Derfor garanterer vi at du kan bytte tilbake til opprinnelig 
teknologi når som helst innen de seks første månedene etter 
levering, uten å oppgi noen grunn.



Trekktruck fra Jungheinrich
med store kundefordeler.

Effektivitet Sikkerhet Fleksibilitet
Maksimal ytelse med 
effektive trucker.

Beste forutsetning for et 
trygt arbeidsmiljø.

En truck som er like 
individuell som bedriften 
din.

Velg et batteri som passer din drift. 
Velger du riktig batteri, sparer du ikke 
bare tid, men også penger.

Truckføreren kan lene seg tilbake 
mens våre assistentsystemer sørger 
for at fører, trekktruck og last alltid er 
godt beskyttet.

Med våre trekktrucker er du klar for alt: 
Med de praktiske førerhyttene går 
jobbing utendørs som en lek.

Nyskapende trefaseteknologi
• Høyere ytelse og samtidig 

reduserte driftskostnader med 
vedlikeholdsfri trefaseteknologi.

• Økt effektivitet med fremragende 
energiutnyttelse.

• Kraftig akselerasjon og høy 
maksimal hastighet, selv med last.

• Rask endring av kjøreretning.
• Vedlikeholdsfri drivmotor.
• To års garanti på drivmotoren.

Lang driftstid med blybatterier
• Energisparende trefaseteknologi 

og høy batterikapasitet gir lang 
driftstid.

• XL-versjon for bruk av 
gaffeltruckbatterier (for eksempel 
batteriene til de elektriske trehjuls 
motvektstruckene EFG 213–220).

• Standardversjon: 3 PzS 345 Ah
• XL-versjon: 5 PzS 625 Ah

Tilgjengelig med Li-ionteknologi
• Stor tilgjengelighet, takket være 

ekstremt korte ladetider.
• Bytte av batteri ikke nødvendig.
• Spar kostnader gjennom lengre 

levetid og vedlikeholdsfrihet i 
forhold til blybatterier.

• Laderom og lufting er ikke 
nødvendig, siden det ikke utvikles 
gass.

Komfortabel og trygg kjøring
• Sikkert grep til enhver tid med 

fjærdempet chassis.
• Automatisk parkeringsbrems for 

sikker igangsetting og rullesperre 
i stigninger.

• Impulsstyring speedCONTROL: 
Den forhåndsvalgte hastigheten 
angitt med kjørepedalen, blir 
beholdt i alle situasjoner.

• Energigjenvinning – regenerativ 
bremsing ved reduksjon av 
kjørehastighet.

• Programmerbar sneglefartbryter 
for kjøring i redusert hastighet.

• Individuell tilpasning til ulike 
behov med tre alternative 
kjøreprogrammer.

• LED-lys i to trinn (kjørelys, 
nærlys).

Robust og sikker
• Ramme av førsteklasses stålplater, 

8 mm.
• Ekstra høy rammebeskyttelse i 

front.
• Robuste LED-lys: Front-, bak- og 

blinklys (tilleggsutstyr).
• Sidebeskyttelse med lister 

(tilleggsutstyr).

Full oversikt
• Omfattende kontrollinstrumenter 

og innstillingsmuligheter gir til 
enhver tid full oversikt over 
batteriets tilstand, driftstimer, 
hastighet og feilkoder.

• Trekktrucken aktiveres med PIN- 
kode (tilleggsutstyr).

• Justerbare kjøreparametre.

Optimal ergonomi
• Lett av- og påstigning med lavt 

trinn.
• Romslig førerplass med sjenerøs 

benplass og ergonomisk fotstøtte.
• Kort avstand fra førerplass til 

tilhengerfeste og last.
• Tilhengerfestet er godt synlig og 

lett tilgjengelig.
• Ryggetast for enkel til- og 

frakobling (tilleggsutstyr).
• Superelastiske gummihjul 

(tilleggsutstyr).
• Godt organisert med en rekke 

oppbevaringsrom.

Stort utvalg av tilleggsutstyr
• Returtast for komfortabel av- og 

påkobling.
• Batteriuttak fra siden for enkelt 

batteribytte.
• Ekstra høy støtfanger i stål.
• Holder for datautstyr.
• Forskjellige tilhengerfester.
• Hydrauliske eller elektriske 

tilkoblinger for tilhengerne GTE og 
GTP.

• Komfortlading: Lading av integrert 
batteri med lukket deksel.

• Førerhytter i ulike utførelser for 
utendørs bruk.

• Andre alternativer for konfigurering 
av trekktrucker.



Modell oversikt
Den riktige modellen for dine applikasjoner:

Navn Nominell trekkraft Kjørehastighet uten 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 Norge AS
Alf Bjerckes vei 30 · 0596 Oslo
Postboks 246 Leirdal · 1011 Oslo
 
Telefon 02350
24-timers servicevakt 480 75 450

kontakt@jungheinrich.no  
www.jungheinrich.no

 

 

De tyske produksjonsstedene er 
sertifisert i Norderstedt, Moosburg og 

Landsberg.
 

Jungheinrich-trucker bygges i henhold 
til Eusikkerhetsbestemmelsene og CE- 

forskriftene  
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