
Elektrický tahač
EZS C40
Anhängelast: 4000 kg



Ideální tahač
k použití venku i uvnitř.
Optimální trakce pro nejrůznější typy podlah.

Flexibilní a hospodárný tahač s plošinou řidiče EZS C40 je perfektním řešením kombinovaného provozu uvnitř i venku. Super 
elastické pneumatiky vždy zajistí ideální trakci na hladké průmyslové podlaze i na nerovných venkovních plochách. 
Všestranný tahač ukáže své silné stránky i při práci se zvláštními přívěsy nebo v provozu v jízdních soupravách s přívěsy GTE, 
či GTP.Dobře viditelné a snadno přístupné spojovací systémy umožňují efektivní a příjemnou práci. Energie je dodávaná 
úsporným třífázovým motorem 24 V o vysokém výkonu, dynamickém zrychlení a vysoké maximální rychlosti. Flexibilita je 
zajištěna univerzální konstrukcí spojovacího systému pro nejrůznější přívěsy.Snadné nastupování na nízkou plošinu řidiče 
usnadňuje obsluze práci při častém zastavování. O komfort a bezpečí se stará krátká vzdálenost plošiny řidiče od břemena, 
ergonomické opěradlo, multifunkční volant jetPILOT a různé systémy pro bezpečnost jízdy.

 

 

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

Přehled výhod

• Superelastické hnací kolo (SE) a zvýšená světlá výška.

• Výkonný, bezúdržbový třífázový AC motor pojezdu.

• Systém curveCONTROL pro bezpečnou jízdu do zatáček.

• Impulzní elektronika.

• Poloautomatické dálkové odjišťování závěsu (volitelně).

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 tahač Jungheinrich
pro maximální užitek zákazníka.

Efektivita Bezpečnost Individualita
Maximální výkon 
s nejefektivnějšími vozíky.

Nejlepší předpoklady pro 
bezpečnou práci.

Vozík je stejně individuální 
jako vaše podnikání.

Získejte ze svých tahačů optimum a 
vsaďte na kompletní lithium iontovou 
technologii ve spojení s inovativními 
třífázovými motory.

Individuálně nastavitelné programy 
pojezdu zajistí více bezpečnosti za 
jízdy a flexibilní přizpůsobení 
jakémukoliv použití. 

Získejte výhody všestranně 
ergonomického uspořádání, které 
zefektivní a zpříjemní práci s tahači 
Jungheinrich na nejvyšší míru.

Inovativní třífázová technologie
• Vyšší výkon při současném 

snížení provozních nákladů díky 
bezúdržbové třífázové 
technologii.

• Vysoká účinnost a vynikající 
energetická hospodárnost.

• Silné zrychlení.
• Rychlá změna směru pojezdu.
• Bezúdržbový motor pojezdu bez 

uhlíkových kartáčků.
• 2letá záruka na motor pojezdu.

Delší doba použití s olověnou baterií
• Energeticky úsporná třífázová 

technologie a velké kapacity 
baterií umožňují dlouhé doby 
používání vozíku.

• Standardní verze: 3 PzS 465 Ah.
• Volitelná kapacita baterií: 620 Ah.

Dostupné s lithium-iontovou 
technologií
• Vysoká disponibilita díky 

extrémně krátké době nabíjení.
• Výměna baterie není nutná.
• Úspora nákladů díky delší 

životnosti a bezúdržbovosti oproti 
olověným bateriím.

• Nedochází k tvorbě plynů a tím 
pádem odpadá nutnost prostor 
pro nabíjení a jejich ventilace.

Komfortní a bezpečná jízda
• Impulzní elektronika: Rychlost 

předvolená na spínači pojezdu je 
zachována v každé jízdní situaci – 
i při stoupání a klesání.

• Tři nastavitelné programy pojezdu 
pro přizpůsobení dle 
individuálních potřeb.

• Generátorové brzdění 
s rekuperací při snížení rychlosti 
jízdy.

• Bezpečná jízda do zatáček díky 
automatickému snížení rychlosti 
systémem curveCONTROL. Vozík 
zůstává v každé situaci pod 
kontrolou řidiče.

Všechny informace jsou kdykoli 
k dispozici
• Široká nabídka zobrazovacích a 

ovládacích prvků umožní 
kompletní přehled v každé situaci.

• Systém CanDis (volitelné 
příslušenství) informuje o stavu 
nabití baterie, počtu provozních 
hodin a zobrazuje chybové kódy.

• Aktivace vozíku pomocí kódu PIN 
a výběr tří jízdních programů 
pomocí klávesnice (volitelné 
příslušenství).

• Nastavování jízdních parametrů 
pomocí systémů CanDis a 
CanCode (volitelné příslušenství).

Optimální ergonomie
• Nízká plošina řidiče ke snadnému 

častému nastupování a 
vystupování.

• Obsluha má z pracoviště řidiče 
tažné zařízení nebo náklad na 
dosah.

• Tažné zařízení je dobře viditelné 
v každé poloze a je snadno 
přístupné.

• Rychlé a snadné připojení a 
odpojení přívěsu 
poloautomatickým systémem 
dálkového odjištění tažného 
zařízení je možné přímo 
z pracoviště řidiče (volitelné 
příslušenství).

• Elektrické řízení pomocí volantu 
jetPILOT.

• Nejrůznější tažná zařízení pro různé 
typy vozíků.

• Všechna kola typu SE (i hnací kolo) 
pro nejvyšší pohodlí jízdy.

Robustní konstrukce pro nejnáročnější 
podmínky
• Rám vozíku je z vysoce kvalitního 

ocelového plechu o tloušťce 8 mm.
• Extra zvýšené čelo rámu na 

předním víku.
• Pneumatiky SE i na hnacím kole 

chrání řidiče i vozík.
• Vysoká světlá výška.

Doplňková vybavení
• Pneumatiky SE v provedení, které 

nezanechává černé stopy.
• Oboustranná tlačítka pojezdu 

v opěradle ke snadnému 
připojování a odpojování.

• Dálkové odjištění tažného zařízení.
• Přídavný ochranný nárazník z oceli 

nebo gumy.
• Držák komponent pro různá 

příslušenství.
• Sklápěcí sedadlo řidiče 

k pohodlnému řízení.



Přehled modelů
Vhodný model pro vaše použití:

Název Jmenovitá tažná síla Rychlost pojezdu bez nákladu

EZS C40 800 N 12,5 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.  


	Elektrický tahač
	EZS C40
	Anhängelast: 4000 kg


	Ideální tahač
	k použití venku i uvnitř.
	Optimální trakce pro nejrůznější typy podlah.
	Přehled výhod
	Bez starostí. Bez kompromisů.
	100% spokojenost. Zaručeně.



	Váš tahač Jungheinrich
	pro maximální užitek zákazníka.

	Přehled modelů
	Vhodný model pro vaše použití:


