
Elektrický tahač
EZS 7280
Anhängelast: 28000 kg



Vysoce výkonný tahač
do nejtvrdších podmínek.
Přeprava nejtěžších břemen na letišti nebo v průmyslových areálech.

Odolný a extrémně výkonný tahač EZS 7280 je nejlepší volbou pro přepravu těžkých břemen např. na letištích nebo 
v průmyslu. Vyniká uvnitř i venku na dlouhých trasách s maximální tažným výkonem až 28 000 kg.Své silné stránky projeví 
především při přepravě těžkých břemen po rampách: Zastavení a rozjezd je bezproblémový díky automatické parkovací 
brzdě a asistenci rozjezdu do svahu. Malý poloměr otáčení a na přání inovativní lithium iontové baterie zajišťují nejvyšší 
efektivitu při jízdě.Tahač se sedačkou nabízí ergonomické pracoviště s nízkou nástupní výškou, nastavitelným volantem a 
uspořádáním pedálů, které je běžné v osobních automobilech. Základní rám je kompletně natřený katoforézním lakem, který 
chrání tahač i před nejnáročnějšími podmínkami. Řidič má volitelně k dispozici kabinu s ochranou proti povětrnostním 
vlivům volitelně vybavenou klasickými nebo posuvnými dveřmi.

 

 

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

Přehled výhod

• Automatická parkovací brzda a asistent pro rozjezd v kopci

• Komfortní pracoviště s uspořádáním pedálů jako v automobilech

• Malý poloměr otáčení díky velkému rejdu

• Optimální ochrana proti korozi povrchovou úpravou katoforézním lakem

• Vysoká energetická efektivita použitím dvou hnacích motorů 10 kW

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.

Tenhle tahač má energii za dva. 
Nebo tři. Sejde na tom, jak velkou 
baterii vyberete.

Nezdolný pracant. Odolná 
konstrukce pro maximální 
bezpečnost a efektivní antikorozní 
ochrana pro nejvyšší výkon za všech 
podmínek.

Z tohoto ergonomického pracoviště 
řidiče s koncepcí intuitivního ovládání 
to vypadá, jakoby tahač a řidič jeli tak 
nějak sami od sebe.

Inovativní třífázová technologie
• Vyšší výkon při současném 

snížení provozních nákladů díky 
bezúdržbové třífázové 
technologii.

• Vysoká účinnost a vynikající 
energetická hospodárnost.

• Silné zrychlení a vysoké konečné 
rychlosti i s nákladem.

• Rychlá změna směru pojezdu.
• Bezúdržbový pojezdový motor.
• 2letá záruka na motor pojezdu.

Delší doba použití s olověnou baterií
• Energeticky úsporná třífázová 

technologie a velké kapacity 
baterií pro dlouhé doby používání 
vozíku.

• Dva různé rozvory náprav pro 
různou velikost baterií 
s maximální kapacitou až 930 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 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.

Bezpečnost v každé situaci
• Rozsáhlé vybavení 

bezpečnostními prvky pro 
vysokou jízdní dynamiku a výkon:

• Snížení rychlosti pojezdu 
v zatáčce díky systému 
curveCONTROL.

• Prostorná kabina s optimálním 
výhledem do všech stran.

• Automatická parkovací brzda 
s pojistkou proti sjíždění vozíku: 
V klidové poloze vozíku jsou 
tahač i přívěs automaticky 
zajištěné.

• Asistent rozjezdu do kopce 
zabrání samovolnému pohybu 
vozíku ze svahu při rozjezdu.

• Bezpečné najetí na každý typ 
povrchu díky ASR systému 
regulace prokluzu.

Robustní provedení pro každodenní 
situace
• Ocelový rám o tloušťce až 

20 mm.
• Základní rám je kompletně 

natřený katoforézním lakem 
efektivně chránícím tahač před 
korozí.

• Odolný čelní část s kraji 
vytaženými směrem nahoru, 
stejně robustní střední část a 
směrem dovnitř zasazené čelní 
sklo.

Ergonomické místo řidiče
• Intuitivní uspořádání pracoviště 

řidiče v kabině vozíku podobné jako 
v automobilu.

• Nízký nástup s rovným povrchem.
• Umístění pedálů jako u osobního 

automobilu.
• Zařízení na regulaci rychlosti pro 

usnadnění práce řidiče na dlouhých 
trasách (volitelné vybavení).

• Snadné nastavení volantu pro 
přizpůsobení různým tělesným 
výškám řidičů.

• Tažné zařízení je dobře viditelné 
z místa sedačky řidiče a je snadno 
přístupné.

• Odkládací plochy přizpůsobené 
řidiči pro intuitivní ovládání.

• Topení pro zajištění příjemné 
teploty v kabině. Optimalizované 
otvory pro proudění vzduchu 
zabraňující rosení oken.

Rozsáhlý program doplňkového 
vybavení
• Různé přípojné mechanismy.
• Přední světla v LED provedení.
• Super elastické pláště.
• Floor spot.
• Majáky a majáková světla.
• Ochranná mříž pro přední a zadní 

světla.
• Držák pro komponenty systému 

bezdrátového přenosu dat.



Přehled modelů
Vhodný model pro vaše použití:

Název Jmenovitá tažná síla Rychlost pojezdu bez nákladu

EZS 7280 5600 N 25 km/h

EZS 7280 XL 5600 N 25 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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