
Електричний тягач
EZS 570-5100
тягова потужність : 7000-10000 кг



Потужний буксир із сидінням
для експлуатації в особливо важких 
умовах.
Міцний та економний за максимального рівню комфорту під час руху.

Наші потужні та динамічні буксири з сидінням  5-ї серії ідеально підходять для вирішення задач з перевезення 
вантажів загальною вагою до  10 т у складі буксирних потягів, зокрема з використанням портальних причепів 
Jungheinrich GTP. Покладіться на серйозну міць, яка забезпечує можливість використання як всередині так і за 
межами складу, завдяки міцній сталевій рамі, яка гарантовано прослужить Вам протягом всього строку 
експлуатації тягача. Потужна та ефективна концепція приводу підтримується трифазним двигуном  48 В, який 
забезпечує вражаюче прискорення та високу максимальну швидкість. Доступний у різних виконаннях зчіпний 
пристрій є добре видимим із сидіння та легко досяжним. Повністю підпружинена підвіска береже спину 
оператора і сам буксир. Просторе та комфортне місце оператора пропонує достатній простір для ніг та легку 
досяжність таких елементів керування як кермо, перемикач напрямку руху і важіль перемикача покажчиків 
повороту. А низько розташована підніжка дає можливість входити до буксира без жодних зусиль.

 

 

* У відповідності з умовами гарантії – подробиці див. на веб-сайті.

Всі переваги одним поглядом

• Міцна конструкція, навіть для експлуатації за межами складського 
приміщення.

• Повністю підпружинене шасі для праці у щадному режимі.
• Автоматичне стоянкове гальмо із захистом від скочування.

• Імпульсна система керування.

• Потужний трифазний тяговий двигун, що не потребує обслуговування.

Жодних турбот. Жодних компромісів.

Li-ion Guarantee Plus від Jungheinrich – це 8-ми річна 
гарантія продуктивності наших високоякісних літій- 
іонних акумуляторів, так що ви можете повністю 
зосередитися на своїх завданнях без жодних турбот.

100% задоволення. Гарантовано.

Ми впевнені, що переконаємо вас нашою літій-іонною 
технологією. Тому ми гарантуємо, що протягом 6 місяців 
ви зможете швидко й легко повернутися до попередньої 
технології, якою користувалися раніше, не зазначаючи 
причин.



Ваш тягач Jungheinrich
для максимальної вигоди.

Ефективність Безпека Індивідуальний 
підхід

Максимальна 
продуктивність з найбільш 
ефективною технікою.

Найкращі умови для 
безпечної праці.

Машина - настільки 
індивідуальна, як і Ваш 
бізнес.

Виберіть акумулятор, який підійде 
до Ваших вимог щодо тривалості 
експлуатації. Завдяки 
економічному використанню 
блока акумуляторних батарей Ви 
економите не тільки час, а й 
гроші.

Ваш оператор може 
розслабитися, поки наші 
допоміжні системи забезпечують 
максимальний рівень захисту 
оператора, тягача та вантажу.

З цими тягачами Ви налаштовані 
на все: завдяки практичним 
кабінам, розробленим для захисту 
оператора від несприятливих 
погодних умов, робота просто неба 
не є проблемою навіть під час 
дощу.

Інноваційна технологія 
трифазного змінного струму
• Зростання продуктивності з 

одночасним зменшенням 
експлуатаційних витрат 
завдяки двигунам за 
трифазною технологією, які не 
потребують технічного 
обслуговування.

• Високий ККД та відмінне 
керування 
енергоспоживанням;

• Потужне прискорення і висока 
кінцева швидкість, навіть з 
вантажем.

• Швидка зміна напрямку руху.
• Тяговий двигун, що не 

потребує технічного 
обслуговування.

• 2-річна гарантія на тяговий 
двигун.

Тривала експлуатація зі свинцево 
-кислотним акумулятором
• Енергоощадна трифазна 

технологія та акумулятор 
великої ємності для тривалої 
експлуатації.

• Варіант XL для використання 
батарей вилкових 
навантажувачів (наприклад, 
батареї електричного 
триколісного навантажувача 
EFG 213–220).

• Стандартна версія: 3 PzS 
345 А∙год.

• Акумуляторний відсік XL: 5 PzS 
625 А∙год.

Поставляється з літій-іонним 
акумулятором
• Високий коефіцієнт 

доступності завдяки 
надзвичайно швидкому 
заряджанню.

• Заміна акумулятора не 
потрібна.

• Заощадження коштів завдяки 
більшому часу роботи й 

Комфортний і безпечний рух
• Надійне тягове зусилля в будь 

який час завдяки шасі з 
пружинами і амортизаторами.

• Автоматичне стоянкове 
гальмо для надійного початку 
руху й захисту від скочування 
на схилах.

• Імпульсна система керування: 
Швидкість, задана за 
допомогою педалі ходу, 
зберігається незмінною в будь 
-якій ситуації руху.

• Рекуперація енергії - 
генераторне гальмування в 
разі зниження швидкості руху.

• Програмована кнопка 
уповільненого ходу для руху зі 
зниженою швидкістю.

• Індивідуальна адаптація до 
будь-яких умов експлуатації з 
використанням 3 програм руху 
на вибір.

• 2 ступені роботи світлодіодних 
ліхтарів (ходові вогні, фари).

Міцність та безпека
• Рама з високоякісної листової 

сталі товщиною 8 мм.
• Надзвичайно високий 

захисний фартух рами на 
передній кришці.

• Надійні світлодіодні ліхтарі: 
передні фари, задні фари та 
ліхтарі поворотів (опція).

• Бічний захист за допомогою 
спеціальних планок (опція).

Доступ до інформації в будь-який 
час
• Велика кількість інструментів 

індикації та регулювання 
завжди забезпечує оператора 
всією потрібною інформацією 
про заряд акумулятора, 
кількість відпрацьованих 
годин, швидкість руху та коди 
помилок.

• Активація транспортного 

Оптимальна ергономіка
• Полегшений вхід до кабіни і 

вихід з неї завдяки низькій 
підніжці.

• Просторе місце для оператора з 
достатнім простором для ніг і 
ергономічною підніжкою.

• Мала відстань від місця для 
оператора до зчіпного пристрою 
та вантажу

• Оптимальна оглядовість 
зчіпного пристрою та легкий 
доступ до нього.

• Кнопки заднього ходу для 
простого зчеплення та 
розчеплення (опція).

• Супереластичні шини, також 
такі, що не лишають сліду 
(опція).

• Добре організовано з багатьма 
поличками для речей.

Великий вибір додаткового 
обладнання
• Можливість здійснення руху 

назад для зручного зчеплення 
та розчеплення ззаду.

• Боковий доступ до акумулятора 
для легкої заміни.

• Додатковий сталевий захист від 
ударів.

• тримач для радіообладнання.
• Різні зчіпні пристрої.
• Гідравлічні або електричні 

з’єднання для наших причепів 
GTE та GTP.

• Комфортне заряджання: 
заряджання вбудованого 
акумулятора без необхідності 
демонтажу панелей.

• Кабіни з різною комплектацією 
для роботи поза приміщенням.

• Додаткові опції для вибору 
конфігурації тягача, що 
відповідає індивідуальним 
потребам.



Огляд
Слушне рішення для вашої області використання:

Прізвище Номінальне тягове зусилля Швидкість руху без вантажу

EZS 570 1400 N 18 км/ч

EZS 580 1600 N 18 км/ч

EZS 590 1800 N 18 км/ч

EZS 5100 2000 N 18 км/ч

EZS 570 1400 N 18 км/ч

EZS 580 1600 N 18 км/ч

EZS 590 1800 N 18 км/ч

ТОВ "Юнгхайнріх Ліфт Трак"
вул. Качалова, 5-Г 
03126, Київ, Україна 
тел. 044 583 1 583 
факс 044 583 1 584

info@jungheinrich.ua  
www.jungheinrich.ua

 

 

Заводи, центри збуту і сервіс 
Jungheinrich у Європі ISO 9001/ ISO 

14001.
 

Підлогові підйомно-транспортні 
засоби Jungheinrich відповідають 
європейським вимогам безпеки.  
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