
Echipament electric de tractare
EZS 570-5100
Capacitate tractare: 7000-10000 kg



Remorcher puternic cu operare de 
pe scaun
pentru aplicaţii dificile.
Robust şi eficient cu confort maxim în timpul deplasării.

Remorcherele noastre din seria constructivă 5, solide şi dinamice, sunt ideale pentru transportul eficient, în tren logistic, al 
sarcinilor cu greutate totală de până la 10 t, în special cu cadrele de transport tip portal GTP de la Jungheinrich. Profitaţi de 
puterea maximă pentru aplicaţii la interior şi la exterior, cu cadru solid din oţel, cu durabilitate garantată pe întreaga perioadă 
de viaţă a remorcherului. Conceptul de acţionare performant şi eficient este susţinut de un motor trifazic de 48 V, cu 
accelerare puternică şi viteze maxime ridicate. Cuplajul, disponibil în diverse variante, este vizibil şi poate fi accesat cu 
uşurinţă de pe scaunul operatorului. Mecanismul de rulare cu amortizare protejează nu numai spatele operatorului, ci şi 
vehiculul. Postul operatorului confortabil şi cu dimensiuni generoase oferă un spaţiu suficient la picioare iar elementele de 
operare sunt uşor accesibile, ca de exemplu volanul, controller-ul pentru sensul de mers şi maneta de semnalizare. Treapta 
joasă permite urcarea fără efort.

 

 

* Conform condițiilor noastre de garanție - consultați site-ul web pentru detalii.

Toate avantajele pe scurt

• Construcție robustă și pentru utilizare la exterior.

• Șasiu cu amortizare completă pentru protecție în timpul operării.

• Frână de parcare automată cu siguranță împotriva alunecării înapoi.

• Comandă cu touch.

• Motor de tracțiune în curent trifazic de mare putere, fără necesar de întreținere.

Performanță de top fără compromisuri.

Cu Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus, vă oferim 
promisiunea performanței pe termen lung de până la 8 ani 
pentru bateriile noastre litiu-ion de înaltă calitate. Pentru că 
știm: Performanța ridicată și o durată de viață lungă a bateriei 
sunt esențiale pentru succesul dumneavoastră.

Satisfacție 100 %. Garantat.

Suntem siguri că vă vom convinge cu tehnologia noastră 
Litiu-Ion. De aceea, vă garantăm că în termen de 6 luni de la 
livrare aveți posibilitatea de a reveni simplu și rapid la 
tehnologia folosită inițial de dumneavoastră - fără nicio 
justificare.



Remorcherul Jungheinrich
cu avantaje maxime pentru client.

Eficiență Siguranță Individualitate
Performanțe maxime cu 
cele mai eficiente utilaje.

Cele mai bune condiții 
pentru lucrul în siguranță.

Un utilaj la fel de unic ca și 
afacerea dumneavoastră.

Alegeţi bateria potrivită pentru modul 
dvs. de utilizare. Prin utilizarea 
economică a bateriilor disponibile 
economisiţi nu doar timp, ci şi bani.

Operatorul dumneavoastră se poate 
simți în siguranta, în timp ce 
sistemele noastre de asistență 
asigură maximul de protecţie pentru 
operator, remorcher şi sarcină.

Cu aceste remorchere sunteţi pregătiţi 
pentru orice: Datorită cabinelor 
practice, cu protecţie contra 
intemperiilor, lucrul afară nu mai 
reprezintă o problemă, nici măcar pe 
ploaie.

Tehnologiei trifazice inovativă
• Performanţe crescute, dublate de 

reducerea cheltuielilor 
operaţionale datorită tehnologiei 
trifazice fără necesar de 
întreţinere.

• Eficienţă ridicată cu un excelent 
management al energiei.

• Accelerare puternică şi viteză 
maximă ridicată, chiar şi cu 
sarcină.

• Schimbare rapidă a sensului de 
deplasare.

• Motor de deplasare fără necesar 
de întreţinere.

• 2 ani garanţie pentru motorul de 
deplasare.

Perioade lungi de utilizare datorită 
bateriei Plumb/acid
• Consum redus de energie 

asigurat de tehnologia trifazică şi 
capacitate mare a bateriilor 
pentru perioade lungi de utilizare.

• Varianta XL pentru utilizarea 
bateriilor de stivuitor cu furci (de 
ex. bateriile stivuitoarelor 
electrice cu trei roţi EFG 213– 
220).

• Versiune standard: 3 PzS 345 Ah.
• Compartiment baterie XL: 5 PzS 

625 Ah.

Disponibil cu tehnologie Litiu-Ion
• Disponibilitate ridicată, datorită 

intervalului de încărcare extrem 
de scurt.

• Nu este necesară schimbarea 
bateriei.

• Reducerea costurilor faţă de 
bateriile Plumb/acid, datorită 
duratei de viaţă mai lungi şi 
faptului că nu necesită întreţinere.

• Lipsa necesității spațiilor pentru 
încărcare și a ventilației, dat fiind 
că nu se generează gaze.

Deplasare confortabilă şi sigură
• Tracţiune sigură în orice moment 

datorită mecanismului de rulare 
cu arcuri şi amortizoare.

• Frână cu activare automată 
pentru pornire sigură şi 
împiedicarea alunecării la urcare.

• Comandă cu touch: Viteza 
prestabilită cu ajutorul pedalei de 
accelerație este menținută în 
orice situație de mers.

• Recuperarea energiei - la 
reducerea vitezei de deplasare.

• Buton programabil pentru 
deplasare lentă care permite 
mersul cu viteză redusă.

• Adaptare individuală pentru orice 
necesităţi prin intermediul a 3 
programe de deplasare 
alternative.

• Lămpi LED cu 2 trepte (lumină de 
zi, lumină de drum).

Robust şi sigur
• Cadru din tablă de oţel de 8 mm, 

de mare calitate.
• Spoilerul cadrului înălţat la capota 

frontală.
• Lămpi LED robuste: lămpi 

frontale, lămpi posterioare şi 
semnalizare (opţional).

• Baghete pentru protecţie laterală 
(opţional).

Informat în permanență
• Multiple instrumente de afişare şi 

reglare oferă în mod constant o 
vedere de ansamblu asupra 
nivelului de descărcare al bateriei, 
numărului orelor de funcţionare, 
vitezei şi a codurilor de eroare.

• Activarea vehiculului prin 
intermediul codului PIN 
(opţional).

• Parametri de deplasare reglabili.

Ergonomie optimă
• Urcare şi coborâre uşoară datorită 

treptei joase.
• Post al operatorului spaţios, cu 

spaţiu pentru picioare generos şi 
ergonomic.

• Distanţă scurtă de la postul 
operatorului până la cuplaj si 
sarcină.

• Cuplaj foarte vizibil şi uşor accesibil.
• Buton pentru deplasare înapoi 

pentru cuplare şi decuplare rapidă 
(opţional).

• Anvelope super-elastice care nu 
lasă urme (opţional).

• Bine organizat, cu multiple 
compartimente de stocare pentru 
operator.

Dotări suplimentare cuprinzătoare
• Sistem de deplasare înapoi pentru 

cuplare şi decuplare rapidă.
• Extragerea bateriei prin partea 

laterală pentru schimbarea uşoară a 
bateriei.

• Protecţie suplimentară împotriva 
coliziunii, din oţel.

• Suport pentru echipamente radio.
• Diferite cuplaje.
• Racorduri de alimentare electrice 

sau hidraulice pentru remorici de 
tip GTE sau GTP.

• Încărcare ușoară: încărcarea 
bateriei montate cu capota închisă.

• Cabine cu diverse dotări pentru 
deplasarea în afara halelor.

• Alte opţiuni pentru configurarea 
remorcherelor în funcţie de 
necesităţi.



Prezentare generală
Soluția potrivită pentru aplicațiile dvs.:

Denumire echipament Forța de tracțiune nominală Viteza de deplasare fără sarcină

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 România S.R.L.
Şoseaua Bucureşti-Ploieşti, Km. 57, Nr. 876
107059 Tătărani, Com. Bărcăneşti, Jud. Prahova
România

office@jungheinrich.ro  
www.jungheinrich.ro
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