
Elektrisk dragtruck
EZS 570-5100
Dragkraft: 7000-10000 kg



Den kraftfulla dragtrucken med 
sittande förare
för krävande drift.
Robust och kostnadseffektiv med högsta körkomfort.

Våra solida och dynamiska dragtruckar i 5-serien transporterar effektivt laster på upp till 10 ton totalvikt. Optimala i dragtåg 
med våra GTP-portalsläp. Satsa på solid kraft för användning inom- och utomhus med ett kraftigt stålchassi som garanterat 
håller under dragtruckens hela livslängd. Det effektiva drivkonceptet med hög prestanda möjliggörs med en 48 V-drivmotor 
med trefas växelströmsteknik och snabb acceleration samt höga topphastigheter. Kopplingen som kan levereras i olika 
utföranden är väl synlig från sittpositionen och enkel att nå. Det helfjädrade chassit skyddar både trucken och förarens rygg. 
Den stora och bekväma förarplatsen har gott om plats för benen och styrreglage som är lätta att nå, t.ex. ratt, 
färdriktningsknapp och blinkersspak. Lågt insteg för enkel påstigning.

 

 

* I enlighet med våra garantivillkor – se vår hemsida för detaljer.

Fördelar

• Robust konstruktion även för utomhusdrift.

• Helfjädrat chassi för ergonomiskt arbete.

• Automatisk parkeringsbroms med skydd mot oavsiktlig bakåtrullning.

• Impulsstyrning.

• Kraftfull och underhållsfri drivmotor med trefas växelströmsteknik.

Inga bekymmer. Ingen kompromiss

Med Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus ger vi dig ett löfte 
om långvarig prestanda upp till 8 år för våra högkvalitativa Li- 
ion batterier, fullt fokus på era arbetsuppgifter utan oro.

100 % belåtenhet. Garanterat.

Vi är säkra på att du kommer att bli nöjd med vår 
litiumjonteknik. Därför garanterar vi att du snabbt och enkelt 
kan byta tillbaka till den teknik som du ursprungligen använde 
när som helst inom de första 6 månaderna, utan att behöva 
ange något skäl.



Din dragtruck från Jungheinrich
ger maximal nytta på lagret.

Effektivitet Säkerhet Individuell 
anpassning

Maximal kapacitet med de 
effektivaste truckarna.

Bästa förutsättningarna för 
säkert arbete.

En truck lika individuell som 
ditt företag.

Välj batteriet som passar till dina 
drifttider. Den ekonomiska 
användningen av poolbatterier sparar 
både tid och pengar.

Föraren kan luta sig tillbaka medan 
våra assistanssystem säkerställer att 
förare, dragtruck och last är 
skyddade på bästa sätt.

Med dessa dragtruckar är du redo för 
allt: Tack vare praktiska väderhytter är 
utomhusdrift i regn inget problem.

Innovativ växelströmsteknik
• Hög prestanda samtidigt som 

driftkostnaderna sänks tack vare 
underhållsfri växelströmsteknik.

• Hög verkningsgrad med bästa 
energihushållning.

• Snabb acceleration och hög 
topphastighet även med last.

• Snabbt körriktningsbyte.
• Underhållsfri drivmotor.
• 2 års garanti på drivmotorn.

Långa drifttider med ett 
blysyrabatteri
• Energibesparande 

växelströmsteknik och höga 
batterikapaciteter för långa 
drifttider.

• XL-variant för användning av 
trucksbatterier (t.ex. batterierna 
för de elektriska, trehjuliga 
motviktstruckarna EFG 213–220).

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

Går att få med litiumjonteknik
• Hög tillgänglighet genom extremt 

korta laddningstider.
• Inget batteribyte behövs.
• Kostnadsbesparing genom längre 

livslängd och underhållsfritt 
jämfört med blysyrabatterier.

• Varken laddningsrum eller 
ventilation behövs eftersom ingen 
gas bildas vid laddningen.

Bekväm och säker körning
• Alltid säkert grepp genom fjädrat 

och dämpat chassi.
• Automatiskt aktiverad 

parkeringsbroms för säker start 
och som skydd mot oavsiktlig 
bakåtrullning i lutningar.

• Impulsstyrning: Hastigheten som 
valts med gaspedalen bibehålls 
oavsett körsituation.

• Energiåtervinning – regenerativ 
inbromsning när körhastigheten 
sänks.

• Programmerbar 
krypkörningsknapp för drift med 
reducerad hastighet.

• Individuell anpassning till varje 
driftbehov med 3 alternativa 
körprogram.

• LED-lampor med 2 steg 
(varselljus, körljus).

Robust och säker
• Chassi av 8 mm stål i hög kvalitet.
• Extra hög frontkåpa.
• Robusta LED-lampor: framlyktor, 

baklyktor och blinkers (tillval).
• Sidoskydd med skraplister (tillval).

Alltid välinformerad
• Ett stort antal indikerings- och 

inställningsinstrument ger en 
komplett överblick över 
batteriladdning, drifttimmar, 
hastighet och felkoder.

• Aktivering av trucken med PIN- 
kod (tillval).

• Inställbara körparametrar.

Optimal ergonomi
• Lätt på- och avstigning tack vare 

lågt insteg.
• Rymlig förarplats med stort 

fotutrymme och ergonomiskt 
fotstöd.

• Kort avstånd från förarplatsen till 
kopplingen/lasten.

• Väl synlig och lättåtkomlig 
koppling.

• Backningsknapp för enkel till- och 
frånkoppling (tillval).

• Superelastiska non-marking- däck 
(tillval).

• Välorganiserad med många 
förvaringsfack.

Omfattande extrautrustning
• Backningsknapp för bekväm till- 

och frånkoppling.
• Batteribyte från sidan för enkelt 

byte.
• Extra påkörningsskydd av stål.
• Hållare för 

dataöverföringsutrustning.
• Olika kopplingar.
• Hydrauliska eller elektriska 

försörjningsanslutningar för våra 
släp GTE och GTP.

• Komfortladdning: Laddning av det 
inbyggda batteriet utan att kåpan 
behöver öppnas.

• Hytter i olika utföranden för 
körning utomhus.

• Ytterligare tillval för 
behovsanpassad konfiguration av 
dragtruckarna.



Modellöversikt
Den rätta modellen för dina applikationer:

Namn Nominell dragkraft Körhastighet utan 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 Svenska AB
Huvudkontor:
Starrvägen 16
232 61 ARLÖV
Telefon 040 - 690 46 00
Telefax 040 - 690 46 99

kundkontakt@jungheinrich.se  
www.jungheinrich.se

 

 

Truckfabrikerna i Norderstedt, Moosburg 
och Landsberg i Tyskland är certifierade.  

Jungheinrichs truckar uppfyller de 
europeiska säkerhetskraven.  
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