
Elektriskais vilcējs
EZS 570-5100
Vilkšanas jauda: 7000-10000 kg



Spēcīgs sēdus vadāms vilcējs
intensīviem darba apstākļiem.
Izturīgs un ekonomisks ar maksimālu braukšanas komfortu.

Mūsu solīdie un dinamiskie 5. sērijas sēdus vadāmie vilcēji ir ideāli piemēroti efektīvai transportēšanas uzdevumu izpildei ar 
kravām, kas sasniedz 10 t kopējo svaru, un piekabju sastāvu vilkšanai, it īpaši no Jungheinrich GTP portāla tipa piekabēm. 
Dodiet priekšroku solīdai jaudai darbam iekštelpās un āra apstākļos, izvēloties stipru tērauda rāmi, kurš garantē vilcēja 
ilgmūžību. Jaudīgās un efektīvās piedziņas koncepcijas pamatā ir 48 V trīsfāzu dzinējs ar strauju paātrinājumu un lielu beigu 
ātrumu. Dažādos variantos piegādājamā sakabes ierīce no sēdekļa ir labi pārredzama un viegli aizsniedzama. Amortizētā 
ritošā daļa saudzē gan vadītāja muguru, gan pašu vilcēju. Plašā un komfortablā vadītāja vieta nodrošina pietiekami daudz 
vietas kājām un viegli aizsniedzamus vadības elementus, kā, piemēram, stūri, braukšanas virziena izvēles slēdzi un 
pagriezienu rādītāju sviru. Turklāt zemais pakāpiens atvieglo uzkāpšanu.

 

 

* Plašāku informāciju par garantijas nosacījumiem varat atrast mūsu mājas lapā.

Visas priekšrocības īsumā

• Izturīga konstrukcija arī izmantošanai āra apstākļos.

• Pilnībā amortizēta ritošā daļa saudzīgai strādāšanai.

• Automātiska stāvbremze ar aizsardzību pret ripošanu atpakaļ.

• Impulsu vadības sistēma.

• Jaudīgs bezapkopes trīsfāzu vilces dzinējs.

Bez raizēm. Bez kompromisiem.

Ar Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus, mēs apsolām mūsu 
lieliskās kvalitātes litija jonu akumulatoru ilgtermiņa 
veiktspēju — līdz pat 8 gadiem, tādēļ jūs varat pilnībā 
koncentrēties savu galveno uzdevumu risināšanai.

100 % apmierinātība. Garantēti.

Mēs esam droši, ka mūsu litija jonu tehnoloģija Jūs pārliecinās. 
Tādēļ mēs nodrošinām Jums iespēju 6 mēnešu laikā pēc 
piegādes ātri un vienkārši atgriezties pie Jūsu iepriekš 
izmantotās tehnoloģijas, nesniedzot nekādus paskaidrojumus.



Jūsu Jungheinrich vilcējs,
lai Jūs kā klients gūtu maksimālu labumu.

Efektivitāte Drošība Individualitāte
Maksimāla veiktspēja ar 
efektīvākajiem iekrāvējiem.

Vislabākie priekšnoteikumi 
drošam darbam.

Iekrāvējs, kas ir tikpat 
individuāls kā Jūsu bizness.

Izvēlieties akumulatoru, kurš atbilst 
Jūsu darba laikam. Ekonomiski 
izmantojot “Pool” tipa akumulatorus, 
Jūs ietaupāt ne vien laiku, bet arī 
naudu.

Jūsu vadītājs var “atlaisties”, kamēr 
mūsu palīgsistēmas nodrošina, lai 
vadītājs, vilcējs un krava būtu teicami 
aizsargāti.

Ar šiem vilcējiem Jūs esat gatavi visam: 
Pateicoties praktiskām, pret 
laikapstākļiem aizsargātām kabīnēm, 
problēmas nesagādā arī darbs āra 
apstākļos lietus laikā.

Inovatīva trīsfāzu tehnoloģija
• Lielāka veiktspēja ar vienlaikus 

samazinātām ekspluatācijas 
izmaksām, pateicoties 
bezapkopes trīsfāzu tehnoloģijai.

• Augsta efektivitāte ar izcilu 
enerģijas ietaupījumu.

• Spēcīgs paātrinājums un liels 
beigu ātrums, arī transportējot 
kravu.

• Ātra braukšanas virziena maiņa.
• Bezapkopes vilces dzinējs.
• 2 gadu garantija vilces dzinējam.

Ilgs darbības laiks, izmantojot svina- 
skābes akumulatoru
• Enerģiju taupošā trīsfāzu 

tehnoloģija un lielā akumulatoru 
ietilpība nodrošina ilgu darbības 
laiku.

• XL variants nodrošina iespēju 
izmantot dakšu iekrāvēju 
akumulatorus (piemēram, 
akumulatoru no elektriskajiem 
trīsriteņu krautņotājiem EFG 213– 
220).

• Standarta variants: 3 PzS 345 Ah.
• XL akumulatora nodalījums: 5 PzS 

625 Ah.

Pieejami ar litija jonu tehnoloģiju
• Augsta pieejamība, pateicoties 

īpaši īsam uzlādes laikam.
• Nav nepieciešama akumulatora 

nomaiņa.
• Samazinātas izmaksas, pateicoties 

ilgākam kalpošanas laikam, un 
tam, ka, salīdzinot ar svina-skābes 
akumulatoriem, nav jāveic 
apkope.

• Nav nepieciešamas speciālas 
telpas uzlādei un ventilācija, jo 
neveidojas gāzes.

Ērta un droša braukšana
• Droša saķere jebkurā brīdī, 

pateicoties ar atsperēm/ 
amortizatoriem aprīkotajai 
ritošajai daļai.

• Automātiskas darbības 
stāvbremze drošai kustības 
uzsākšanai un aizsardzībai pret 
ripošanu atpakaļ, braucot 
kāpumos.

• Impulsu vadības sistēma: 
braukšanas pedāļa definētais 
ātrums tiek ievērots jebkurā 
braukšanas situācijā.

• Enerģijas rekuperācija – 
reģeneratīva bremzēšana, 
samazinot braukšanas ātrumu.

• Programmējams palēninātās 
braukšanas režīma slēdzis 
braukšanai ar samazinātu ātrumu.

• Individuāla pielāgojamība jebkurai 
vajadzībai, pateicoties 3 
alternatīvām braukšanas 
programmām.

• 2 pakāpju LED lampas (dienas 
gaitas gaisma, braukšanas 
gaisma).

Izturīgs un drošs
• Rāmis no augstvērtīgas 8 mm 

biezas tērauda plāksnes.
• Īpaši augsta šasijas aizsargplāksne 

pie priekšējā motora pārsega.
• Izturīgas LED lampas: priekšējās 

gaismas, aizmugures gaismas un 
pagriezienu rādītāji (opcija).

• Sānu aizsardzība ar 
aizsargprofiliem (opcija).

Vienmēr lietas kursā
• Visaptveroši indikācijas un 

regulēšanas instrumenti jebkurā 
brīdī sniedz pilnīgu pārskatu par 
akumulatora uzlādes stāvokli, 
darba stundu skaitu, ātrumu un 
kļūmju kodiem.

• Iekrāvēja aktivizēšana ar PIN koda 
palīdzību (opcija).

• Iestatāmi braukšanas parametri.

Optimāla ergonomika
• Zems pakāpiens nodrošina vieglu 

uzkāpšanu un nokāpšanu.
• Plašs vadītāja nodalījums ar plašu 

kāju zonu un ergonomisku kāju 
novietošanas virsmu.

• Mazs attālums no vadītāja līdz 
sakabes ierīce/kravai.

• Optimāli pārredzama sakabe ar 
vieglu piekļuvi.

• Atpakaļgaitas slēdži vienkāršai 
piekabes pievienošanai un 
atvienošanai (opcija).

• Īpaši elastīgas (SE) riepas, kas arī 
nesmērē grīdu (opcija).

• Ērts izkārtojums ar daudzām mantu 
novietnēm.

Plašs papildaprīkojuma klāsts
• Aizmugurē uzstādīti taustiņi ērtai 

piekabes pievienošanai/ 
atvienošanai.

• Sāniska akumulatora izņemšana 
vieglai nomaiņai.

• Papildu prettriecienu aizsargs no 
tērauda.

• Datu pārraides ierīču turētājs.
• Dažādas sakabes ierīces.
• Hidrauliski vai elektriski barošanas 

pieslēgumi mūsu piekabēm GTE un 
GTP.

• Komfortabla lādēšana: iebūvētā 
akumulatora uzlāde, pārsegam esot 
aizvērtam.

• Kabīnes dažādos variantos darbam 
ar vilcēju āra apstākļos.

• Papildu opcijas vilcēju 
konfigurēšanai atbilstoši vajadzībai.



Modeļa pārskats
Jūsu lietojumprogrammām piemērots modelis:

Nosaukums Nominālā spriedze Braukšanas ātrums bez kravas

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

SIA Jungheinrich Lift Truck
Rītausmas iela 23
Rīga, LV-1058
Latvija
Telefons +371 67 813 913
Fakss +371 67 813 911

info@jungheinrich.lv  
www.jungheinrich.lv

 

 

Jungheinrich rūpnīcas, pārdošana un 
serviss Eiropā ISO 9001/ ISO 14001.  

Jungheinrich iekrāvēji atbilst Eiropas 
Savienības drošības prasībām.  
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