
Ciągnik akumulatorowy
EZS 350
Anhängelast: 5000 kg



Wszechstronny ciągnik 
obsługiwany w pozycji stojącej
do średnio ciężkich ładunków.
Jeszcze efektywniejszy transport towarów.

W wytrzymałym i efektywnym ciągniku EZS 350 najwyższy komfort jazdy idzie w parze z doskonałą wydajnością 
i maksymalnym bezpieczeństwem. Mocne strony urządzenia widać najlepiej w zestawach transportowych o masie do 5000 
kg: w połączeniu z przyczepami GTE Jungheinrich, system bez problemu transportuje ładunki z punktu A do punktu B.

Oszczędny silnik jazdy w technice prądu zmiennego przekonuje wysoką wydajnością, niskim zużyciem energii oraz 
efektywnym odzyskiem energii podczas hamowania. Za bezpieczną jazdę na zakrętach odpowiada system wspomagający 
curveCONTROL oraz automatyczny hamulec postojowy z zabezpieczeniem przed stoczeniem się.

Zaawansowana ergonomia i technika umożliwiają bezpieczną i ekonomiczną pracę. Bezproblemowe wsiadanie 
i wysiadanie, intuicyjne prowadzenie jak w samochodzie osobowym, praktyczna obsługa jedną ręką, oświetlenie LED 
i różnorodne opcje dostosowania urządzenia do indywidualnych potrzeb – tak wygląda optymalne stanowisko pracy 
operatora.

 

 

*Zgodnie z naszymi warunkami gwarancji. Szczegóły są dostępne na naszej stronie internetowej.

Korzyści

• Wydajny, bezobsługowy silnik jazdy w technice prądu zmiennego

• Intuicyjna obsługa dzięki kierownicy wielofunkcyjnej jetPILOT

• Bezpieczna jazda na zakrętach dzięki układowi curveCONTROL zależnemu od 
kąta skrętu

• Indywidualne opcje, by stworzyć optymalne miejsce pracy

• Zaczep łatwo dostępny z pozycji operatora

Najwyższa wydajność. Bez kompromisów.

Z Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus otrzymują Państwo 
wieloletnią gwarancję na najwyższej jakości akumulatory 
litowo-jonowe – aż do 8 lat. Wysoka wydajność 
energetyczna oraz żywotność akumulatorów to kluczowe 
czynniki płynnej pracy Państwa magazynu.

100% satysfakcji. Gwarantujemy.

Jesteśmy pewni, że przekonamy Państwa do naszej 
technologii litowo-jonowej. Dlatego dajemy Państwu 
możliwość łatwego i szybkiego powrotu do wcześniej 
użytkowanej technologii w ciągu 6 miesięcy od chwili 
otrzymania akumulatora – bez podawania przyczyn.



Ciągnik Jungheinrich
dla maksymalnych korzyści.

Wydajność Bezpieczeństwo Indywidualność
Maksymalna efektywność 
dzięki bardzo wydajnym 
wózkom.

Najlepsze warunki do 
bezpiecznej pracy.

Rozwiązanie tak 
indywidualne jak Państwa 
działalność.

Bezobsługowa technika prądu 
zmiennego, hamowanie silnikiem z 
odzyskiem energii i oszczędzająca 
czas wymiana akumulatora 
zapewniają maksymalną 
efektywność przy minimalnym 
zużyciu energii.

Stabilna jazda: w ciągniku idealnie 
pracujący układ jezdny zawsze 
zapewnia doskonałe utrzymanie toru 
jazdy.

Za pomocą zestawu transportowego 
składającego się z ciągnika i przyczep 
Jungheinrich osiągną Państwo 
najwyższy poziom efektywności pracy 
w magazynie.

Koncepcja wydajnego napędu
• Większa wydajność przy 

jednoczesnym zmniejszeniu 
kosztów eksploatacji dzięki 
bezobsługowej technice prądu 
zmiennego.

• Wysoka wydajność przy 
jednocześnie bardzo oszczędnej 
gospodarce energetycznej.

• Dynamiczne przyspieszenie 
i szybkie zmiany kierunku ruchu.

• Bezobsługowy silnik jazdy bez 
szczotek węglowych.

• Dwuletnia gwarancja na silnik 
jazdy.

• Hamowanie silnikiem 
z odzyskiem energii.

Długi czas pracy akumulatora 
kwasowo-ołowiowego
• Energooszczędna technika prądu 

zmiennego w połączeniu 
z akumulatorem o wysokiej 
pojemności gwarantuje długi 
czas pracy wózka.

• Dostępne są akumulatory 
o pojemności od 375 Ah do 620 
Ah.

• Boczna wymiana akumulatora do 
pracy w systemie 
wielozmianowym (opcja).

Dostępny z technologią litowo- 
jonową
• Stała dostępność wózka dzięki 

wyjątkowo krótkim czasom 
ładowania.

• Brak konieczności wymiany 
akumulatora.

• Bezobsługowe akumulatory 
litowo-jonowe o długiej 
żywotności zapewniają 
oszczędność kosztów 
w porównaniu do kwasowych 
baterii trakcyjnych.

• Akumulatory litowo-jonowe nie 
gazują, nie ma więc potrzeby 
utrzymywania akumulatorowni.

Komfort i bezpieczeństwo pracy
• Utrzymanie toru jazdy w każdej 

sytuacji.
• Platforma z dodatkową 

amortyzacją (opcja).
• Przycisk jazdy spowolnionej 

umożliwia jazdę z ograniczoną 
prędkością.

• Bezpieczna prędkość podczas 
jazdy na zakrętach dzięki 
curveCONTROL.

Mocna konstrukcja przystosowana 
do intensywnej eksploatacji
• Stalowa pokrywa napędu 

odporna na wstrząsy.
• Wysoko zabudowana przednia 

osłona wykonana z wysokiej 
jakości stali.

• Wytrzymałe oświetlenie LED 
(opcja).

Informacje na bieżąco
• 2-calowy wyświetlacz informuje 

o stanie naładowania 
akumulatora, liczbie motogodzin, 
prędkości jazdy oraz kodach 
błędów.

• Możliwość uruchamiania wózka 
przy pomocy kodu PIN (opcja).

• 3 programy jazdy do wyboru 
(opcja).

Lepsza widoczność
• Lepsza widoczność w słabo 

oświetlonych miejscach dzięki 
światłom do jazdy dziennej 
DayLED (opcja).

• Floor-Spot – optyczny sygnał 
ostrzegawczy w postaci 
czerwonego punktu, wyświetlany 
na podłodze magazynu w 
odległości ok. 3 m przed 
wózkiem widłowym, ostrzega 
pieszych pracowników oraz 
operatorów innych wózków 
widłowych o nadjeżdżającym 
pojeździe (opcja).

Optymalna ergonomia
• Wygodne wsiadanie/wysiadanie 

dzięki nisko usytuowanej 
platformie.

• Trzy programy jazdy do wyboru 
umożliwiają dopasowanie 
urządzenia do indywidualnych 
potrzeb.

• Szybkie i łatwe dołączanie 
i odłączanie przyczep dzięki 
półautomatycznemu zdalnemu 
zwalnianiu zaczepu (opcja).

• Różne warianty oparcia fotela.
• Elektryczny układ kierowniczy na 

wzór samochodów osobowych 
z kierownicą wielofunkcyjną 
jetPILOT.

• Różne zaczepy do różnych typów 
przyczep.

• Wszystkie koła z ogumieniem 
superelastycznym (także koło 
napędowe) zapewniającym wysoki 
komfort jazdy.

Wyposażenie dodatkowe
• Różne rodzaje zaczepów.
• Przycisk ułatwiający 

dołączanie i odłączanie przyczep.
• Hydrauliczne lub elektryczne 

złącza do przyczepy Jungheinrich 
GTE.

• Wytrzymały, opcjonalny uchwyt np. 
do montażu urządzeń do radiowej 
transmisji danych.

• Możliwość dalszej indywidualnej 
konfiguracji ciągnika.



Przegląd modeli
Właściwy model dla Państwa aplikacji:

Nazwa Znamionowa siła ciągu Prędkość jazdy bez ładunku

EZS 350 L Std 1000 N 12,5 km/h

EZS 350 L Komfort 1000 N 12,5 km/h

EZS 350 XL Std 1000 N 12,5 km/h

EZS 350 XL Komfort 1000 N 12,5 km/h

Jungheinrich Polska Sp. z o.o.
ul. Świerkowa 3, Bronisze k. Warszawy
05-850 Ożarów Mazowiecki
PL1130082801
telefon +48 22 332 88 00
fax +48 22 332 88 01
infolinia 0801 300 801

info@jungheinrich.pl  
www.jungheinrich.pl

 

 

Dla zakładów produkcyjnych w 
Norderstedt, Moosburg i Landsberg.  

Wózki jezdniowe firmy Jungheinrich 
spełniają europejskie wymogi 

bezpieczeństwa.  
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