
Ηλεκτροκίνητο μηχάνημα έλξης
EZS 570-5100
Ικανότητα έλξης: 7000-10000 kg



Ο ισχυρός τράκτορας με κάθισμα
για χρήση υψηλών απαιτήσεων
Στιβαρή κατασκευή και οικονομική αποδοτικότητα σε συνδυασμό με κορυφαία 
οδηγική άνεση

Οι στερεοί και δυναμικοί τρακτορες  με κάθισμα της κατασκευαστικής σειράς  5 που προσφέρουμε είναι ιδανικοί για 
αποτελεσματικές εργασίες  μεταφοράς  με φορτία συνολικού βάρους έως  10 t σε συρμό και ιδίως  μαζί  με τα 
ρυμουλκούμενα με πύλη GTP της Jungheinrich. Επιλέξτε την απόλυτη ισχύ για χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς 
χώρους  με δυνατό ατσάλινο πλαίσιο για εγγυημένα  μεγάλη διάρκεια ζωής. Το πανίσχυρο και αποδοτικό σύστημα 
μετάδοσης κίνησης βασίζεται σε τριφασικό κινητήρα  48 V με γρήγορη επιτάχυνση και υψηλές τελικές ταχύτητες. Ο 
σύνδεσμος είναι διαθέσιμος σε διάφορες παραλλαγές, είναι εύκολα ορατός από το κάθισμα και άνετα προσβάσιμος. Το 
πλαίσιο με πλήρη ανάρτηση προστατεύει την πλάτη του χειριστή καθώς και το μηχάνημα. Η ευρύχωρη και άνετη θέση 
οδηγού προσφέρει άφθονο χώρο για τα πόδια και εύκολα προσβάσιμα στοιχεία χειρισμού, όπως το τιμόνι, τον 
διακόπτη κατεύθυνσης πορείας και τον μοχλό φλας. Το χαμηλό σκαλοπάτι επιτρέπει επίσης άνετη επιβίβαση.

 

 

* Σύμφωνα με τους όρους εγγύησής μας. Παρακαλώ ανατρέξτε στον ιστότοπό μας για λεπτομέρειες.

Όλα τα πλεονεκτήματα με μια ματιά

• Στιβαρή κατασκευή κατάλληλη και για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

• Πλαίσιο με πλήρη ανάρτηση για ξεκούραστη εργασία.

• Αυτόματο φρένο στάθμευσης με προστασία από κύλιση προς τα πίσω.

• Παλμικό σύστημα ελέγχου.

• Πανίσχυρος τριφασικός κινητήρας οδήγησης, χωρίς απαίτηση συντήρησης.

Χωρίς καμία ανησυχία. Χωρίς συμβιβασμό.

Με το Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus, σας δίνουμε μια 
μακροπρόθεσμη υπόσχεση απόδοσης έως και 8 έτη στους 
υψηλής ποιότητας συσσωρευτές ιόντων λιθίου μας. Έτσι, 
μπορείτε να συγκεντρωθείτε πλήρως στις εργασίες σας, 
χωρίς καμία ανησυχία.

Ικανοποίηση 100%. Εγγυημένα.

Πιστεύουμε απόλυτα ότι τα πλεονεκτήματα της 
τεχνολογίας ιόντων λιθίου θα σας πείσουν. Σας εγγυόμαστε 
ότι έως και 6 μήνες μετά την παράδοση μπορείτε να 
επιστρέψετε εύκολα και γρήγορα στην αρχική τεχνολογία 
που χρησιμοποιούσατε, χωρίς να χρειαστεί να 
αιτιολογήσετε την επιλογή σας.



Τράκτορες Jungheinrich
Κερδίστε το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα!

Απόδοση Ασφάλεια Εξατομίκευση
Μέγιστη ισχύς με τα 
αποδοτικότερα μηχανήματα 
στην αγορά

Άριστες προϋποθέσεις για 
ασφαλή εργασία

Ένα μηχάνημα τόσο μοναδικό 
όσο και η επιχείρησή σας

Επιλέξτε την μπαταρία που 
ταιριάζει στους χρόνους χρήσης 
σας. Με την οικονομικά αποδοτική 
χρήση των μπαταριών pool 
εξοικονομείτε και χρόνο και 
χρήματα.

Ο οδηγός δεν χρειάζεται να 
ανησυχεί για τίποτα, καθώς τα 
συστήματα υποβοήθησης 
Jungheinrich εγγυώνται άριστη 
προστασία για τον οδηγό, τον 
ελκυστήρα και το φορτίο.

Αυτοί οι ελκυστήρες είναι 
εξοπλισμένοι για κάθε περίσταση: 
Χάρη στις πρακτικές καμπίνες παντός 
καιρού οι βάρδιες σε εξωτερικό χώρο 
δεν αποτελούν πρόβλημα ακόμα και 
με βροχή.

Πρωτοποριακή τεχνολογία 
τριφασικού ρεύματος AC
• Τεχνολογία τριφασικού 

ρεύματος για μεγαλύτερη 
απόδοση με ταυτόχρονη μείωση 
των λειτουργικών εξόδων

• Υψηλός βαθμός απόδοσης με 
εξαιρετική εξοικονόμηση 
ενέργειας

• Δυναμική επιτάχυνση και υψηλή 
τελική ταχύτητα ακόμα και με 
φορτίο.

• Γρήγορη αλλαγή κατεύθυνσης 
πορείας.

• Κινητήρας οδήγησης που δεν 
χρειάζεται συντήρηση.

• 2ετής εγγύηση για τον κινητήρα 
οδήγησης.

Συσσωρευτής μολύβδου - οξέως με 
μεγάλη διάρκεια λειτουργίας
• Τεχνολογία τριφασικού 

ρεύματος για εξοικονόμηση 
ενέργειας και μεγάλη 
χωρητικότητα μπαταρίας για 
παρατεταμένη διάρκεια χρήσης

• Έκδοση XL για χρήση μπαταριών 
περονοφόρου ανυψωτικού (π.χ. 
οι μπαταρίες του ηλεκτρικού 
τρίτροχου ανυψωτικού EFG 
213–220)

• Στάνταρ έκδοση: 3 PzS 345 Ah.
• Χώρος μπαταρίας XL: 5 PzS 625 

Ah.

Διαθέσιμο με τεχνολογία ιόντων 
λιθίου
• Εξαιρετικά σύντομοι χρόνοι 

φόρτισης για μεγάλη 
διαθεσιμότητα

• Δεν απαιτείται αλλαγή 
συσσωρευτή.

• Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και 
μηδενική απαίτηση συντήρησης 
για εξοικονόμηση κόστους σε 
σύγκριση με τις μπαταρίες 
μολύβδου-οξέος

• Μηδενική εκπομπή αερίων, 
καμία απαίτηση για χώρους 
φόρτισης και για αερισμό

Άνετη και ασφαλής οδήγηση
• Ασφαλής πρόσφυση κάθε στιγμή 

χάρη στις αναρτήσεις και τα 
αμορτισέρ του πλαισίου

• Αυτόματη ενεργοποίηση φρένου 
ακινητοποίησης για ασφαλή 
εκκίνηση και προστασία από 
κύλιση προς τα πίσω στις 
ανηφόρες.

• Παλμικό σύστημα ελέγχου: Η 
προεπιλεγμένη ταχύτητα στο 
πεντάλ γκαζιού διατηρείται σε 
κάθε κατάσταση οδήγησης.

• Ανάκτηση ενέργειας - 
αναγεννητική πέδηση όταν 
μειώνεται η ταχύτητα οδήγησης.

• Προγραμματιζόμενο πλήκτρο 
έρπουσας ταχύτητας για 
οδήγηση με μειωμένη ταχύτητα.

• Εξατομικευμένη προσαρμογή σε 
κάθε ανάγκη χάρη στη 
δυνατότητα επιλογής ανάμεσα 
σε 3 προγράμματα οδήγησης.

• Φωτισμός LED 2 βαθμίδων (φως 
πορείας ημέρας, φως οδήγησης).

Στιβαρό και ασφαλές
• Πλαίσιο από φύλλο χάλυβα 8 

mm υψηλής ποιότητας
• Πρόσθετη ανυψωμένη ποδιά 

πλαισίου στο μπροστινό καπό.
• Ανθεκτικός φωτισμός LED: 

Μπροστινά φώτα, πίσω φώτα 
και φλας (προαιρετικά).

• Πλευρικά προστατευτικά με 
δοκίδες προστασίας 
(προαιρετικά).

Συνεχής ενημέρωση
• Τα όργανα ενδείξεων και 

ρυθμίσεων παρέχουν κάθε 
στιγμή μια σφαιρική εποπτική 
εικόνα, σχετικά με την 
κατάσταση φόρτισης της 
μπαταρίας, τον αριθμό ωρών 
λειτουργίας, τη ταχύτητα και 
τους κωδικούς σφάλματος.

• Ενεργοποίηση του οχήματος 
μέσω PIN (προαιρετικό).

• Ρυθμιζόμενες παράμετροι 
οδήγησης.

Βέλτιστη εργονομία
• Χαμηλό σκαλοπάτι για εύκολη 

επιβίβαση και αποβίβαση.
• Μεγάλη θέση οδηγού και χώρος 

για τα πόδια και εργονομικό 
υποπόδιο.

• Σύντομες διαδρομές από τη θέση 
οδηγού έως τον σύνδεσμο / το 
φορτίο.

• Σύνδεσμος τοποθετημένος σε 
θέση εξαιρετικής ορατότητας και 
εύκολης πρόσβασης.

• Πλήκτρο οπισθοπορείας για απλή 
ζεύξη/απόζευξη (προαιρετικό).

• Ελαστικά υψηλής ελαστικότητας, 
που δεν αφήνουν σημάδια 
(προαιρετικά).

• Εξαιρετική οργάνωση με πολλές 
θέσεις αποθήκευσης.

Ολοκληρωμένος πρόσθετος 
εξοπλισμός
• Διάταξη οπίσθιου διακόπτη για 

εύκολη ζεύξη/απόζευξη
• Πλευρική αφαίρεση μπαταρίας 

για εύκολη αλλαγή.
• Πρόσθετο προστατευτικό 

πρόσκρουσης από χάλυβα.
• Βάση στήριξης για εξαρτήματα 

ασύρματης μετάδοσης.
• Διάφοροι σύνδεσμοι
• Υδραυλικές ή ηλεκτρικές 

συνδέσεις τροφοδοσίας για τα 
ρυμουλκούμενά μας GTE και GTP.

• Εύκολη φόρτιση: Φόρτιση της 
τοποθετημένης μπαταρίας με 
κλειστό κάλυμμα.

• Καμπίνες με διάφορα στοιχεία 
εξοπλισμού για διαδρομές εκτός 
της αποθήκης.

• Περισσότερες επιλογές για 
διαμόρφωση των ελκυστήρων 
σύμφωνα με τις ανάγκες.



Μοντέλο Επισκόπηση
Το σωστό μοντέλο για τις εφαρμογές σας:

όνομα Ονομαστική δύναμη έλξης Ταχύτητα οδήγησης χωρίς φορτίο

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 Hellas ΕΠΕ
Φιλιππουπόλεως 10, Θέση Λουτρό
13678 Αχαρνές
Τηλ. 210 2447800
Φαξ 210 2447799

info@jungheinrich.gr  
www.jungheinrich.gr
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