
Ciągnik akumulatorowy
EZS 010
Anhängelast: 1000 kg



Kompaktowy miniciągnik
do łatwych zadań.
Do transportu mniejszych ładunków na krótkich dystansach.

Kompaktowy i wszechstronny miniciągnik EZS 010 sprawdzi sie do transportu przyczep do 1000 kg. Nadaje się doskonale 
do łatwego, ekonomicznego i szybkiego transportu ładunków na małej przestrzeni lub w zestawie transportowym.

Od supermarketu po szpital – ciągnik sprawdzi się wszędzie tam, gdzie na krótkich dystansach trzeba przewozić lżejsze 
towary. Silnik jazdy w technice prądu zmiennego 24 V zapewnia niskie zużycie energii, natomiast chronione ramą koło 
napędowe i widoczny, łatwo dostępny zaczep gwarantują większe bezpieczeństwo. Dostępne są różne zaczepy do różnych 
typów przyczep.

Konstrukcja wózka umożliwia łatwe manewrowanie i obrót w miejscu. Ergonomiczna bezpieczna głowica dyszla i trzy 
programy jazdy sprawiają, że praca z użyciem miniciągnika jest nadzwyczaj efektywna i przyjemna.

Korzyści

• Bardzo zwrotny i kompaktowy

• Bezobsługowy silnik jazdy w technice prądu zmiennego 24 V

• Ergonomiczna i bezpieczna głowica dyszla

• Wbudowany prostownik do ładowania z każdego gniazda sieciowego

• Rożne systemy zaczepów do różnych typów przyczep



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.

W tym wózku nigdy nie zabraknie 
energii: wbudowany prostownik 
gwarantuje szybkie i łatwe ładowanie 
z każdego gniazda sieciowego 230 
V.

Kluczową kwestią w magazynie jest 
zachowanie pełniej kontroli. 
Ułatwiamy to wyposażając nasze 
urządzenia w różne instrumenty 
kontrolne i wyświetlacze.

Dzięki dużemu wyborowi zaczepów 
nasza oferta ciągników oferuje 
maksymalną elastyczność 
zastosowań. 

Innowacyjne silniki w technice 
prądu zmiennego
• Większa wydajność przy 

jednoczesnym zmniejszeniu 
kosztów eksploatacji dzięki 
bezobsługowej technice prądu 
zmiennego.

• Wysoka wydajność przy 
jednocześnie bardzo oszczędnej 
gospodarce energetycznej.

• Dynamiczne przyspieszenie.
• Bezobsługowy silnik jazdy bez 

szczotek węglowych.
• Dwuletnia gwarancja na silnik 

jazdy.
• Łatwy dostęp do wszystkich 

części dzięki jednoczęściowej 
przedniej obudowie mocowanej 
tylko dwiema śrubami.

• Ochrona przed niekorzystnym 
wpływem czynników 
zewnętrznych, jak np. brud, kurz 
czy woda, dzięki szczelnej 
obudowie układu sterowniczego 
i wtyczek zgodnie z IP 54.

Efektywna praca
• Łatwe ładownie z każdego 

gniazda sieciowego dzięki 
wbudowanemu prostownikowi.

Informacje na bieżąco
• Różne urządzenia kontrolne 

i możliwość zaprogramowania 
parametrów pracy sprawiają, że 
operator ma wszytko zawsze pod 
kontrolą.

• Czujnik rozładowania 
(trójkolorowa dioda) 
z odłączeniem funkcji 
podnoszenia.

• Wyświetlacz CanDis (opcja) 
informuje o stanie naładowania 
akumulatora, liczbie motogodzin 
i kodach błędów.

• Uruchamianie wózka za pomocą 
kodu PIN i wybór jednego 
z trzech programów jazdy 
przyciskami na klawiaturze 
(opcja).

• Możliwość indywidualnego 
zaprogramowania parametrów 
pracy dzięki CanDis i CanCode 
(opcje).

Ergonomiczna praca
• Głowica dyszla optymalnie 

dopasowana do potrzeb operatora.
• Czytelna symbolika kolorystyczna 

oraz wklęsłe/wypukłe 
przyciski sprawiają, że obsługa 
urządzenia jest bardzo intuicyjna.

• Kształt głowicy dyszla został 
optymalnie dopasowany do 
położenia dłoni operatora.

• Łatwa dostępność przycisku jazdy 
spowolnionej podczas jazdy 
z dyszlem w ustawieniu pionowym.

• Trwałe, zabezpieczone zgodnie 
z normą IP 65 czujniki.

• Przełączniki kołyskowe są łatwo 
dostępne przy każdym ustawieniu 
wózka.

Indywidualnie dopasowane zaczepy
• Możliwość współpracy z różnymi 

typami przyczep, zarówno przy 
użyciu zaczepów standardowych 
(pojedynczych), jak i specjalnie 
dostosowanych.

• Montaż zaczepów standardowych 
do korpusu wózka, kiedy przyczepa 
posiada własny skręt.

• Zastosowanie ramienia zaczepu 
z dopasowanym mocowaniem do 
przyczep, które nie skręcają 
samodzielnie. Takie rozwiązanie 
ułatwia kierowanie 
i bezproblemowe manewrowanie 
przyczepami.



Przegląd modeli
Właściwy model dla Państwa aplikacji:

Nazwa Znamionowa siła ciągu Prędkość jazdy bez ładunku

EZS 010 200 N 6 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.  


	Ciągnik akumulatorowy
	EZS 010
	Anhängelast: 1000 kg


	Kompaktowy miniciągnik
	do łatwych zadań.
	Do transportu mniejszych ładunków na krótkich dystansach.
	Korzyści



	Ciągnik Jungheinrich
	dla maksymalnych korzyści.

	Przegląd modeli
	Właściwy model dla Państwa aplikacji:


