
Električni vlačilec
EZS 570-5100
Masa bremena za vleko: 7000-10000 kg



Močan vlačilec s stranskim sedežem
za zahtevno uporabo.
Robusten, varčen in tudi izjemno udoben.

Stabilni in dinamični vlačilci serije 5 so primerni za učinkovito prevažanje tovora do 10 ton skupne mase, v kompoziciji pa 
zlasti s portalnimi prikolicami znamke Jungheinrich. Ponuja stabilnost v zaprtem prostoru in na prostem z močnim jeklenim 
okvirjem, ki zagotovo vzdrži uporabno dobo vlačilca. Zmogljiv in učinkovit pogon z 48-voltnim trifaznim asinhronskim 
motorjem za dober pospešek in veliko končno hitrost. Priklop, ki je na voljo v več izvedbah, je dobro viden in dostopen s 
sedeža. Vzmeteno podvozje varuje voznika in vozilo pred udarci. Veliko in udobno voznikovo mesto ponuja zadosti prostora 
za noge in dobro dostopne komande, denimo volan, smerno stikalo in ročico za smernik. Voznik se po nizki stopnici lahko 
preprosto vzpne.

 

 

* V skladu z našimi garancijskimi pogoji. Za podrobnosti obiščite našo spletno stran.

Pregled vseh prednosti

• Robustna konstrukcija, tudi za uporabo na prostem.

• Vzmeteno podvozje za udobno delo.

• Samodejna parkirna zavora z naletno zavoro.

• Impulzni krmilnik.

• Zmogljiv asinhronski motor, ki ne potrebuje vzdrževanja.

Brez skrbi. Brez kompromisov.

Z Jungheinrichovo Li-ion Guarantee Plus garancijo na naše 
visokokakovostne litij-ionske baterije vam obljubljamo 
dolgoročno delovanje do 8 let. Tako ste lahko popolnoma 
brez skrbi.

100-odstotno zadovoljstvo. Zagotovljeno.

Verjamemo, da smo vas prepričali z litijevoionsko tehnologijo. 
Zato vam zagotavljamo, da lahko v šestih mesecih brez 
navedbe razloga preprosto in hitro zamenjate svojo novo 
tehnologijo s prvotno.



Vlačilec znamke Jungheinrich,
ki se vedno obnese.

Učinkovitost Varnost Individualnost
Maksimalna zmogljivost z 
najučinkovitejšimi 
regalnimi vozili.

Najboljše razmere za varno 
delo.

Vozilo, ki se prilagodi vašim 
potrebam.

Izberite baterijo skladno s trajanjem 
uporabe. Z varčno uporabo baterije 
prihranite čas in tudi denar.

Voznik se lahko nasloni nazaj, sistemi 
za pomoč pa medtem poskrbijo za 
zaščito voznika, vlačilca in tovora.

S temi vlačilci ste pripravljeni na vse: V 
zaščitnih kabinah vam tudi dež ne 
pride do živega.

Inovativna trifazna asinhronska 
tehnologija.
• Večja zmogljivost in manjši 

obratovalni stroški s trifazno 
asinhronsko tehnologijo, ki ne 
potrebuje vzdrževanja.

• Visoki izkoristki in odlično 
upravljanje energije.

• Dober pospešek in velika končna 
hitrost, tudi s tovorom.

• Hitro spreminjanje smeri vožnje.
• Pogonski motor, ki ne potrebuje 

vzdrževanja.
• Dve leti jamstva za pogonski 

motor.

Dolgotrajno delovanje s svinčevo 
baterijo
• Varčna trifazna asinhronska 

tehnologija in velike kapacitete 
baterij za dolgo delovanje.

• Različica XL za uporabo viličarskih 
baterij, denimo baterij električnih 
trikolesnih viličarjev EFG 213– 
220.

• Standardna različica: 3 PzS 345 
Ah.

• Baterijski prostor XL: 5 PzS 625 
Ah.

Na voljo z litij-ionsko tehnologijo
• Zelo kratek čas polnjenja močno 

zmanjša izpad delovanja.
• Menjava baterije ni potrebna.
• Manjši stroški zaradi daljše dobe 

delovanja brez nepotrebnega 
vzdrževanja v primerjavi s 
svinčevimi baterijami.

• Polnilni prostori in prezračevanje 
niso potrebni, saj ne prihaja do 
uplinjanja.

Udobna in varna vožnja.
• Vedno varen oprijem z vzmetno 

blaženim podvozjem.
• Samodejna parkirna zavora za 

varno speljevanje in zaščito pred 
zdrsom na klancu.

• Impulzni krmilnik: hitrost, 
nastavljena s stopalko za plin, se 
ohrani v vsaki situaciji.

• Rekuperacija energije pri zaviranju 
z generatorsko zavoro.

• Nastavljiva tipka za polžjo vožnjo, 
tj. vožnjo z zmanjšano hitrostjo.

• Prilagajanje delovnim zahtevam s 
tremi alternativnimi voznimi 
programi.

• Luči LED v dveh stopnjah (dnevne 
in kratke luči).

Robusten in varen.
• Šasija iz kakovostne jeklene 

pločevine debeline 8 mm.
• Posebej dvignjen odbijač na 

sprednjem pokrovu.
• Robustne luči LED: Sprednje in 

zadnje luči ter smerniki (opcija).
• Bočna zaščitna letev (opcija).

Vedno dobro obveščeni
• Obsežni prikazovalni in 

nastavitveni instrumenti vedno 
ponujajo popoln pregled 
napolnjenosti baterije, delovnih 
ur, hitrosti in kod napak.

• Zagon vozila s kodo PIN (opcija).
• Nastavljivi vozni parametri.

Optimalna ergonomija.
• Nizek prag za preprosto vstopanje 

in izstopanje.
• Prostorno voznikovo mesto z veliko 

prostora za noge in ergonomskim 
podnožnikom.

• Kratka pot od voznikovega mesta 
do priklopa/tovora.

• Optimalno viden in dostopen 
priklop.

• Tipka za preprosto priklapljanje in 
odklapljanje (opcija).

• Superelastična kolesa, tudi v 
izvedbi, ki ne puščajo sledi (opcija).

• Dobro razvrščene številne 
odlagalne površine.

Bogata dodatna oprema
• Tipka za preprosto priklapljanje in 

odklapljanje.
• Preprosta menjava baterije s strani.
• Dodaten jeklen odbijač.
• Držalo za brezžične komponente.
• Razni priklopi.
• Hidravlični ali električni priključki za 

prikolice Jungheinrich GTE in GTP.
• Udobno polnjenje: Polnjenje 

vgrajene baterije lahko poteka ob 
zaprtem pokrovu.

• Kabine v raznih izvedbah za vožnjo 
na prostem.

• Več opcij za prilagoditev vlačilca.



Pregled modelov
Pravi model za vaše potrebe:

Ime Nazivna vlečna sila Hitrost vožnje brez bremena

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, d.o.o.
Korenova cesta 11, 1241 Kamnik
Telefon:
Centrala 01 561 04 80
Prodaja 01 561 04 85
Najem 01 561 04 90
Servis 01 561 04 95
Faks 01 562 17 79

info@jungheinrich.si  
www.jungheinrich.si

 

 

Certificirani so nemški proizvodni obrati 
v krajih Norderstedt, Moosburg in 

Landsberg.
 

Viličarji in vozički podjetja Jungheinrich 
ustrezajo evropskim varnostnim 

predpisom.  
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