
Ciągnik akumulatorowy
EZS 7280
Anhängelast: 28000 kg



Ciągnik o dużej mocy
do najcięższych zastosowań.
Transport najcięższych ładunków na lotniskach lub w przedsiębiorstwach.

Wytrzymały i ekstremalnie mocny ciągnik EZS 7280 jest najlepszym rozwiązaniem do transportu ciężkich ładunków, np. na 
lotniskach czy w przemyśle. Doskonale daje sobie radę zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz, na długich 
dystansach z maksymalną siłą ciągu do 28 000 kg.

Jego zalety widoczne są zwłaszcza podczas transportu ciężkich ładunków na rampach: zatrzymywanie i ruszanie z miejsca 
nie stanowi żadnego problemu dzięki automatycznemu hamulcowi postojowemu i asystentowi ruszania pod górę. Niewielki 
promień skrętu i opcjonalne akumulatory w zaawansowanej technologii litowo-jonowej zapewniają maksymalną wydajność 
jazdy.

Ciągnik z fotelem dla operatora oferuje ergonomiczne stanowisko pracy z niskim wejściem, regulowaną pozycją kierownicy 
i wygodnym rozmieszczeniem pedałów jak w samochodzie. Pokrycie ramy w systemie katodowego malowania 
zanurzeniowego chroni wózek nawet w niesprzyjających warunkach pogodowych. Operator może skorzystać 
z opcjonalnych kabin ochronnych, do wyboru z drzwiami przesuwnymi lub otwieranymi na zawiasach.

 

 

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

Korzyści

• Automatyczny hamulec postojowy i asystent ruszania pod górę do jazdy na 
rampach

• Wygodne stanowisko pracy z układem pedałów jak w samochodzie

• Niewielki promień skrętu

• Optymalna ochrona przed korozją dzięki powłoce wykonanej metodą 
katodowego malowania zanurzeniowego

• Niskie zużycie energii dzięki dwóm silnikom 10 kW

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.

Energia dla dwóch. A nawet trzech – 
w zależności od tego, na jaką 
pojemność akumulatora się Państwo 
zdecydujecie.

Wytrzymały: solidna konstrukcja 
zapewnia maksymalne 
bezpieczeństwo i efektywną 
ochronę antykorozyjną dla 
najwyższej wydajności we 
wszystkich warunkach.

Ergonomiczne stanowisko pracy 
i intuicyjna obsługa zapewnia idealną 
współpracę między operatorem 
a pojazdem.

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 
i duża prędkość końcowa także 
z ładunkiem.

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

jazdy.

Długi czas pracy akumulatora 
kwasowo-ołowiowego
• Oszczędna gospodarka 

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

• Dwa warianty rozstawu osi 
umożliwiają zastosowanie 
różnych wielkości akumulatorów 
o pojemności do 930 Ah.

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.

Opcjonalny komfortowy system 
ładowania do akumulatorów litowo- 
jonowych
• System z gniazdem i wtykiem 

ładowania komfortowego do 

Bezpieczeństwo w każdej sytuacji
• Kompleksowe wyposażenie 

zwiększające bezpieczeństwo, 
wydajność i dynamikę jazdy.

• Redukcja prędkości jazdy na 
zakrętach dzięki systemowi 
curveCONTROL.

• Przestronna kabina z dobrą 
widocznością we wszystkich 
kierunkach.

• Automatyczny hamulec 
postojowy zabezpieczający przed 
stoczeniem się z pochyłości: 
podczas postoju następuje 
automatyczne zabezpieczenie 
ciągnika i przyczep.

• Bezpieczny podjazd na rampę 
dzięki asystentowi ruszania pod 
górę.

• Bezpieczne ruszanie na każdym 
podłożu dzięki systemowi 
zapobiegającemu poślizgowi kół 
(ASC).

Solidna konstrukcja sprawdzi się w 
każdej sytuacji
• Rama stalowa o grubości do 20 

mm.
• Pokrycie ramy w systemie 

katodowego malowania 
zanurzeniowego zapewnia 
skuteczną ochronę 
antykorozyjną.

• Solidna przednia osłona 
oraz lekko cofnięta przednia 
szyba.

Ergonomiczne miejsce pracy
• Aranżacja stanowiska pracy 

operatora na wzór samochodów 
osobowych.

• Niskie wejście z równą przestrzenią 
na nogi.

• Rozmieszczenie pedałów jak 
w samochodzie.

• System kontroli prędkości jazdy 
odciąża operatora na długich 
dystansach (opcja).

• Łatwa regulacja kierownicy 
zapewnia wygodne kierowanie 
pojazdem przez operatorów 
o różnym wzroście.

• Zaczep wagonika jest dobrze 
widoczny z każdej strony i łatwo 
dostępny.

• Ergonomicznie zaprojektowane 
schowki umożliwiają intuicyjną 
pracę.

• Ogrzewanie kabiny zapewnia 
komfortową pracę. Zapobieganie 
parowaniu szyb.

Szeroki wybór wyposażenia 
dodatkowego
• Różne wersje zaczepów.
• Światła przednie LED.
• Ogumienie superelastyczne (SE).
• Floor-Spot.
• Oświetlenie ostrzegawcze.
• Krata ochronna przednich i tylnych 

lamp.
• Uchwyt do montażu urządzeń do 

radiowej transmisji danych.



Przegląd modeli
Właściwy model dla Państwa aplikacji:

Nazwa Znamionowa siła ciągu Prędkość jazdy bez ładunku

EZS 7280 5600 N 25 km/h

EZS 7280 XL 5600 N 25 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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