
Elektrische trekker
EZS 570-5100
Trekvermogen: 7000-10000 kg



De krachtige zittrekker
voor hoge eisen.
Robuust en kostenefficiënt bij een maximaal rijcomfort.

Onze solide en dynamische zittrekkers serie 5 zijn ideaal voor efficiënte transporttaken met lasten tot 10 ton, vooral in 
combinatie met de GTP-portaalaanhangwagens van Jungheinrich. Ga voor solide power voor binnen- en 
buitentoepassingen met een krachtig stalen frame, dat het gegarandeerd een heel trekkerleven lang uithoudt. Het krachtige 
en efficiënte aandrijfconcept wordt gedragen door een 48V AC-motor met krachtige acceleratie en hoge eindsnelheden. 
De koppeling is in verschillende uitvoeringen verkrijgbare, vanuit de zitpositie goed zichtbaar en gemakkelijk bereikbaar. Het 
volledig geveerde chassis spaart de rug van de bestuurder evenals de truck. De ruime en comfortabele bestuurdersplaats 
biedt veel beenvrijheid en gemakkelijk bereikbare bedieningselementen zoals een stuur, een rijrichtingsschakelaar en 
richtingaanwijzerhendel. Bovendien maakt de lage opstap het mogelijk moeiteloos in te stappen.

 

 

* Onderworpen aan onze garantievoorwaarden. Zie onze website voor details.

Uw voordelen

• Robuuste constructie ook voor buitentoepassingen.

• Volledig geveerd chassis voor comfortabel werken.

• Automatische parkeerrem met terugrolbeveiliging.

• Impulssturing.

• Krachtige, onderhoudsvrije AC-motor.

Topprestaties zonder compromissen.

Met de Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus garanderen wij 
duurzame prestaties gedurende 8 jaar op onze hoogwaardige 
lithium-ion batterijen. Want we weten dat topprestaties en 
een lange levensduur van de batterij essentieel zijn voor uw 
succes.

100% tevredenheid. Gegarandeerd.

Wij zijn er zeker van dat we u zullen overtuigen met onze 
lithium-iontechnologie. Wij garanderen u dan ook dat u 
binnen 6 maanden na levering - zonder opgave van reden - 
eenvoudig en snel terug kunt omschakelen naar de 
oorspronkelijk door u gebruikte technologie.



Uw Jungheinrich trekker
voor een maximaal klantenvoordeel.

Efficiëntie Veiligheid Individualiteit
Maximale prestaties met de 
meest efficiënte trucks.

De beste voorwaarden voor 
veilig werken.

Een truck die net zo uniek is 
als uw bedrijf.

Kies de batterij die het best past bij 
uw gebruikstijden. Door gebruik van 
poolbatterijen wint u niet alleen tijd 
maar spaart u ook geld.

Uw bestuurder kan ontspannen 
achteroverleunen terwijl onze 
assistentiesystemen ervoor zorgen 
dat bestuurder, trekker en last 
optimaal beschermd zijn.

Met deze trekkers bent u op alles 
voorbereid: Dankzij een handige 
weerbestendige cabine is buiten 
werken, ook bij regen, geen probleem.

Innovatieve AC-technologie
• Meer vermogen bij vermindering 

van de bedrijfskosten dankzij 
onderhoudsvrije AC-technologie.

• Hoog rendement met een 
uitstekende energiebalans.

• Krachtige acceleratie en hoge 
topsnelheid, ook in geladen 
toestand.

• Snel veranderen van rijrichting.
• Onderhoudsvrije aandrijfmotor.
• 2 jaar garantie op de 

aandrijfmotor.

Lange gebruikstijden met loodzuur 
batterij
• Energiebesparende AC- 

technologie en hoge 
batterijcapaciteiten voor lange 
gebruikstijden.

• XL-variant voor gebruik van 
vorkheftruckbatterijen 
(bijvoorbeeld de batterijen van de 
elektrische driewielheftruck EFG 
213–220).

• Standaardversie: 3 PzS 345 Ah.
• XL-batterijcompartiment: 5 PzS 

625 Ah.

Beschikbaar met lithium-ion 
technologie
• Hoge beschikbaarheid dankzij 

uiterst korte laadtijden.
• Geen batterijwissel nodig.
• Kosten besparen door een 

langere levensduur en geen 
onderhoud in vergelijking met 
loodzuur batterijen.

• Geen laadruimte en ventilatie 
nodig omdat er geen gasvorming 
optreedt.

Comfortabel en veilig rijden
• Volledige tractie op ieder 

moment dankzij het onderstel 
met veren/schokdempers.

• Automatisch geactiveerde 
parkeerrem voor veilig vertrekken 
en om wegrollen op hellingen te 
voorkomen.

• Impulssturing: de via het 
gaspedaal ingestelde snelheid 
wordt in iedere rijsituatie 
behouden.

• Energierecuperatie bij het 
afremmen van de truck.

• Programmeerbare knop voor 
gereduceerde snelheid .

• Individueel instelbaar naargelang 
de toepassing met 3 alternatieve 
rijprogramma's.

• LED-lampen met 2 standen 
(dagrijlicht, rijlicht).

Robuust en veilig
• Chassis uit hoogwaardig 8 mm 

dik plaatstaal.
• Extra hoge chassisbescherming 

op de voorzijde van de truck.
• Robuuste LED-lampen: 

Koplampen, achterlichten en 
richtingaanwijzers (optioneel).

• Zijdelingse bescherming 
(optioneel).

Altijd geïnformeerd
• Uitgebreide weergave- en 

instelinstrumenten zorgen elk 
moment voor een volledig 
overzicht van batterijstatus, 
bedrijfsuren, rijsnelheid en 
foutcodes.

• Opstarten van de truck via 
PinCode (optioneel).

• Instelbare rijparameters.

Optimale ergonomie
• Makkelijk op- en afstappen dankzij 

de lage opstap.
• Ruime bestuurdersplaats met ruime 

voetruimte en ergonomische 
voetplaat.

• Korte afstand tussen de 
bestuurdersplaats en de koppeling/ 
last.

• Optimale visuele controle van- en 
gemakkelijke toegang tot de 
koppeling.

• Achteruitrijknop voor eenvoudig 
aan- en ontkoppelen (optioneel).

• Superelastische banden, ook non- 
marking (optioneel).

• Goed georganiseerd met talrijke 
opbergmogelijkheden.

Uitgebreide uitrustingsmogelijkheden
• Achteruitrijinrichting voor 

comfortabel aan- en afkoppelen.
• Gemakkelijke zijdelingse 

batterijwissel.
• Extra stootbeveiliging van staal.
• Houder voor 

datatransmissiecomponenten.
• Verschillende koppelingen.
• Hydraulische of elektrische 

aansluitingen voor onze 
aanhangwagens GTE en GTP.

• Comfortabel opladen: Opladen van 
de geïntegreerde batterij met 
gesloten kap.

• Verschillende cabine-uitvoeringen 
voor buitengebruik.

• Andere opties voor een trekker op 
maat van uw toepassing.



Modeloverzicht
Het passende model voor uw toepassingen:

Naam Nominale trekkracht Rijsnelheid zonder belasting

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 NV
Researchpark Haasrode 1105 
Esperantolaan 1 
3001 Leuven (Heverlee)
 
Tél. 016 39 87 11

info@Jungheinrich.be  
www.Jungheinrich.be

 

 

Gecertificeerd zijn de Jungheinrich 
Fabrieken in Norderstedt, Moosburg en 

Landsberg.
 

Jungheinrich intern transport materieel 
voldoet aan de Europese 
veiligheidsvoorschriften.  
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