
Elektrický tahač
EZS 130
Anhängelast: 3000 kg



Multifunkční tahač
do úzkých uliček.
Ideální pro jízdní soupravy k přepravě drobných dílů.

Tažné vozíky Jungheinrich EZS 130 se vyznačují extrémně štíhlou konstrukcí a jsou určeny k tažení přívěsů s nákladem až 
3000 kg. Díky své malé šířce - pouhých 600 mm - jsou předurčeny k obratné přepravě drobných dílů v prostorově úsporné 
jízdní soupravě nebo k zásobování materiálem ve výrobních halách.

Další velké plus je jejich přizpůsobitelnost konkrétním potřebám - lze totiž napojit i větší počet přívěsů a tahače je tak možné 
přizpůsobit různým úkolům. Nepřetržitý výkon při současně nízké spotřebě je zásluhou třífázového motoru 24 V 
s mimořádně velkým výkonem a silným zrychlením.

Vylepšená ergonomie a optimalizovaná velikost prostoru pro řidiče zaručují nejlepší jízdní komfort i při přepravě na velké 
vzdálenosti. Nízká plošina řidiče usnadňuje nástupu a výstup. Tři programy pojezdu a inteligentní asistenční systémy zvyšují 
bezpečnost jízdy a umožňují flexibilní a bezpečnou práci v každé situaci.

 

 

* Platí dle podmínek v dané zemi – vice na našem webu.

Přehled výhod

• Tahače pro jízdní soupravy k přepravě drobných dílů.

• Velmi štíhlá konstrukce - šířka pouhých 600 mm.

• Nižší energetická spotřeba a vyšší efektivita.

• Vylepšený prostor pro řidiče a optimalizovaná ergonomie.

• Rozsáhlá nabídka příslušenství pro nejrůznější úkoly.

Bez starostí. Bez kompromisů.

S Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus získáte jistotu vysokého 
výkonu po dobu až 8 let díky našim vysoce kvalitním lithium- 
iontovým bateriím. Můžete se tak bez jakýchkoliv starostí plně 
soustředit na svou práci.

100% spokojenost. Zaručeně.

Jsme si jisti, že vás o kvalitě lithium-iontové technologie 
Jungheinrich přesvědčíme. Proto vám zaručujeme, že se do 
6 měsíců po dodání můžete bez problémů, rychle a bez udání 
důvodů vrátit k původní technologii.



Váš Jungheinrich tahač
pro maximální užitek zákazníka.

Efektivita Bezpečnost Individualita
Maximální výkon 
s nejefektivnějšími vozíky.

Nejlepší předpoklady pro 
bezpečnou práci.

Vozík je stejně individuální 
jako vaše podnikání.

Zvolte si bateriový systém vhodný 
pro potřeby vašeho provozu: 
energetickou úspornost techniky 
střídavého proudu pro dlouhé doby 
použití, a nebo sílu lithium-iontové 
technologie pro větší flexibilitu 
použití – volba je čistě na vás!

Zde má váš řidič vše neustále pod 
kontrolou: Díky flexibilnímu 
přizpůsobení jízdních vlastností 
konkrétnímu typu použití a 
automatickému snížení rychlosti při 
jízdě v zatáčkách má EZS 130 
vždycky „zelenou“.

Kompaktní a přesto robustní: tahač, 
který se hodí jako optimální pomocník 
všude tam, kde není místa nazbyt. 
Užijte si maximální flexibilitu díky 
široké nabídce různých spojovacích 
prvků pro téměř každou situaci použití.

Inteligentní řídicí jednotka a 
moderní technika pohonu:
• Moderní třífázové motory nabízejí 

vyšší výkonnost při současném 
snížení provozních nákladů.

• Vysoká účinnost a vynikající 
energetická hospodárnost.

• Silné zrychlení a vysoká 
maximální rychlost.

• Generátorické brzdění 
s rekuperací.

Doba použití s olověnou baterií:
• Integrovaný nabíječ (24 V / 30 V) 

pro elektrolytické a bezúdržbové 
baterie ke snadnému nabíjení 
z každé zásuvky elektrické sítě 
230 V (volitelné vybavení).

• Velikost baterie až 200 Ah.

Dostupný s lithium-iontovou 
technologií:
• Vysoká disponibilita díky 

extrémně krátké době nabíjení.
• Výměna baterie není nutná.
• Nižší náklady oproti olověným 

bateriím díky nulové údržbě.
• Nedochází k tvorbě plynů a tím 

pádem odpadá nutnost prostor 
pro nabíjení a jejich ventilace.

Komfortní systém nabíjení (volitelné 
vybavení) pro lithium-iontové 
baterie
• Systém nabíjení se zdířkou a 

zástrčkou pro komfortní, časově 
úsporné mezinabíjení.

• Umožňuje ergonomické a 
bezpečné nabíjení v přestávkách 
mezi pracovními úkony.

• Přitom se nemusí otevírat kryt 
bateriového prostoru.

• Jednoduché a intuitivní ovládání.

Komfortní a bezpečná jízda:
• Nízká plošina řidiče ke snadnému 

častému nastupování a 
vystupování.

• Bezpečná rychlost při jízdě 
v zatáčkách díky systému 
curveCONTROL.

• Programovatelné tlačítko 
plíživého pojezdu pro pojezd se 
sníženou rychlostí.

• Elektrické řízení pomocí 
jetPILOTa.

• Nosná kola CSE pro vyšší pohodlí 
jízdy.

Lépe vidět a být viděn.
• Lepší viditelnost ve špatně 

osvětlených prostorách díky 
integrovaným Day LED pro denní 
svícení (volitelné vybavení).

• Floorspot pro výrazné snížení 
nebezpečí kolize na 
nepřehledných místech díky 
modrým a červeným bodům 
projektovaným na podlahu 
(volitelné vybavení).

Všechny informace kdykoli 
k dispozici:
• Displej 2" informuje o stavu nabití 

baterie, provozních hodinách, 
rychlosti pojezdu a chybových 
kódech.

• Možnost výběru 3 programů 
pojezdu pomocí softwarového 
tlačítka.

• Aktivace vozíku pomocí systému 
EasyAccess prostřednictvím 
tlačítek Softkey, PinCode nebo 
karty s transpondérem (u 
posledního jmenovaného se 
jedná o volitelné vybavení).

Robustní a kompaktní konstrukce:
• Velmi štíhlá konstrukce pouhých 

600 mm do úzkých uliček a 
zúžených prostor.

• Rám vozíku z vysoce kvalitního 
ocelového plechu a víko pohonu 
odolné proti nárazům.

• Extra zvýšený rám na čelním víku.
• Robustní LED světla (volitelné 

vybavení).

Doplňková vybavení:
• Rozsáhlé příslušenství umožňuje 

individuální přizpůsobení vozíku 
různým typům použití.

• K dispozici jsou různá tažná 
zařízení.

• Zařízení pro posunutí vozíku 
dozadu pro snadné připojování a 
odpojování.

• Elektrické přípojky pro přívěsy řady 
GTE.

• Robustní, univerzálně použitelná 
konzole k upevnění volitelného 
vybavení například pro komponenty 
bezdrátového přenosu.

• Další volitelná vybavení pro 
konfiguraci podle konkrétních 
potřeb tahačů.



Přehled modelů
Vhodný model pro vaše použití:

Název Jmenovitá tažná síla Rychlost pojezdu bez nákladu

EZS 130 600 N 10,5 km/h

Jungheinrich (ČR) s.r.o.
Modletice 101
251 01 Říčany
Telefon +420 313 333 111, 333
Fax +420 313 333 777

info@jungheinrich.cz  
www.jungheinrich.cz

 

 

Certifikované jsou naše výrobní závody v 
Norderstedtu, Moosburgu a Landsbergu.  

Vozíky Jungheinrich splňují evropské 
bezpečnostní požadavky.  
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