
Ciągnik akumulatorowy
EZS 570-5100
Anhängelast: 7000-10000 kg



Mocny ciągnik z fotelem operatora
do wymagających zastosowań.
Wytrzymały i ekonomiczny przy najwyższym komforcie jazdy.

Nasze solidne ciągniki serii 5 z fotelem dla operatora są idealne do transportu ładunków o masie do 10 t. Można je łączyć z 
przyczepami Jungheinrich GTE, jak również ze wszystkimi innymi przyczepami, dzięki czemu są bardzo elastyczne w 
zastosowaniu. Oferują dużą moc do pracy w pomieszczeniach i na zewnątrz. Mają wytrzymałą ramę stalową, która 
zachowuje trwałość przez cały okres przydatności użytkowej ciągnika.

Silnik prądu zmiennego 48 V zapewnia dynamiczne przyspieszenie i dużą prędkość końcową. Zaczep oferowany w różnych 
wersjach, jest dobrze widoczny z fotela operatora i łatwo dostępny. W pełni amortyzowany układ jezdny chroni zarówno 
plecy operatora, jak i wózek.

Obszerne i wygodne stanowisko operatora zapewnia dość miejsca na nogi, a elementy obsługi, takie jak kierownica, 
przełącznik kierunku jazdy i dźwignia kierunkowskazów, są zawsze pod ręką. Niski stopień ułatwia wchodzenie na wózek.

 

 

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

Korzyści

• Wytrzymała konstrukcja, także do pracy na zewnątrz.

• Amortyzowany układ jezdny zapewniający komfort pracy.

• Automatyczny hamulec postojowy zabezpieczający przed staczaniem.

• Zgodność z różnymi typami przyczep.

• Wydajny, bezobsługowy silnik jazdy w technice prądu zmiennego.

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
dający maksymalne korzyści.

Wydajność Bezpieczeństwo Indywidualność
Maksymalna efektywność 
dzięki bardzo wydajnym 
wózkom.

Najlepsze warunki do 
bezpiecznej pracy.

Wózek tak indywidualny jak 
Państwa działalność.

Wybierz akumulator, który dostosuje 
się do wymaganego przez Ciebie 
czasu pracy. Dzięki ekonomicznemu 
korzystaniu z puli akumulatorów nie 
tylko oszczędzasz czas, lecz także 
pieniądze.

Nasze systemy wspomagające 
zapewniają bezpieczeństwo 
operatora, ciągnika i ładunku.

Z tym ciągnikiem są Państwo gotowi 
na wszystko: dzięki praktycznym 
kabinom ochronnym praca na 
zewnątrz w deszczu nie stanowi 
żadnego problemu.

Innowacyjne silniki w technice 
prądu zmiennego
• Większa wydajność przy 

jednoczesnym zmniejszeniu 
kosztów eksploatacji dzięki 
bezobsługowej technice prądu 
zmiennego.

• Wysoka wydajność i bardzo 
oszczędna gospodarka 
energetyczna.

• Dynamiczne przyspieszenie 
i duża prędkość końcowa także 
z ładunkiem.

• Szybka zmiana kierunku jazdy.
• Bezobsługowy silnik jazdy.
• Dwuletnia gwarancja na silnik 

jazdy.

Dostępny z technologią litowo- 
jonową
• Stała dostępność wózka dzięki 

wyjątkowo krótkim czasom 
ładowania.

• Szybkie, bezpieczne i 
komfortowe ładowanie bez 
konieczności otwierania pokrywy.

• Brak konieczności wymiany 
akumulatora.

• Bezobsługowe akumulatory 
litowo-jonowe zapewniają 
dłuższą żywotność i oszczędność 
kosztów w porównaniu 
do akumulatorów kwasowo- 
ołowiowych.

• Brak konieczności inwestowania 
w akumulatorownie.

Długi czas pracy akumulatora 
kwasowo-ołowiowego
• Oszczędna gospodarka 

energetyczna silników w technice 
prądu zmiennego i akumulatory 
o dużej pojemności gwarantują 
długi czas pracy.

• Wariant XL do stosowania 
akumulatorów do wózków 
widłowych (np. akumulatorów 
trójkołowych wózków widłowych 
EFG 213–220).

• Wersja standardowa: 3 PzS 375 
Ah.

• Komora akumulatora XL: 5 PzS 

Komfort i bezpieczeństwo jazdy
• Bezpieczna trakcja w każdej 

sytuacji ze sprężynowanym 
i amortyzowanym układem 
jezdnym.

• Automatyczny hamulec 
postojowy dla bezpiecznego 
podjazdu i ochrony przed 
staczaniem na wzniesieniach.

• Odzysk energii – hamowanie 
generatorowe przy redukcji 
prędkości jazdy.

• Programowany przycisk jazdy 
spowolnionej do jazdy ze 
zmniejszoną prędkością.

• Trzy programy jazdy do wyboru 
umożliwiające dostosowanie 
pracy pojazdu do indywidualnych 
wymagań.

• Oświetlenie LED, dwustopniowe 
(światła do jazdy dziennej, światła 
drogowe).

• Floor-Spot (opcjonalnie) dla 
większego bezpieczeństwa 
operatorów i wózków.

Wytrzymały i bezpieczny
• Rama wózka wykonana 

z wysokogatunkowej blachy 
stalowej o grubości 8 mm.

• Wysoko zabudowana osłona 
ramy przy pokrywie przedniej.

• Wytrzymałe oświetlenie LED: 
światła przednie, światła tylne 
i kierunkowskazy (opcja).

• Boczna osłona z odbojnicami 
(opcja).

Informacje na bieżąco
• Wyświetlacz operatora 

i możliwości zaprogramowania 
parametrów pracy ułatwiają 
szybką kontrolę stopnia 
rozładowania akumulatora, stanu 
licznika motogodzin, prędkości 
jazdy i kodów usterek.

• Aktywacja wózka kodem PIN 
(opcja).

• Możliwość indywidualnego 
zaprogramowania parametrów 
jazdy.

Optymalna ergonomia
• Niski stopień ułatwia 

wchodzenie i schodzenie z wózka.
• Przestronne stanowisko 

operatora z dużą przestrzenią na 
nogi i ergonomicznym 
podnóżkiem.

• Krótka droga od stanowiska 
operatora do zaczepu/ładunku.

• Doskonale widoczny i łatwo 
dostępny zaczep.

• Przycisk jazdy wstecz ułatwiający 
doczepianie i odczepianie przyczep 
(opcja).

• Superelastyczne ogumienie, także 
w wersji niebrudzącej (opcja).

• Dobrze zorganizowana przestrzeń 
z licznymi schowkami.

Kompleksowe wyposażenie 
dodatkowe
• Przyciski ułatwiające 

dołączanie i odłączanie przyczep.
• Łatwa boczna wymiana 

akumulatora.
• Dodatkowa osłona 

przeciwuderzeniowa wykonana ze 
stali.

• Uchwyt do montażu urządzeń do 
radiowej transmisji danych.

• Różne rodzaje zaczepów.
• Złącza do zasilania naszych 

przyczep GTE i przyczep innych 
producentów.

• Różne wersje wyposażenia kabin 
do pracy na zewnątrz.

• Możliwość dalszej indywidualnej 
konfiguracji ciągnika.



Przegląd modeli
Właściwy model dla Państwa aplikacji:

Nazwa Znamionowa siła ciągu Prędkość jazdy bez ładunku

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

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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