
Elektrický tahač
EZS 010
Anhängelast: 1000 kg



Kompaktní mini tahač
do lehkého nasazení.
K přepravě menších břemen na krátkých vzdálenostech.

Kompaktní a všestranný mini tahač EZS 010 je perfektním pomocníkem k šetrnému tažení přívěsů až 1000 kg. Je vhodný pro 
hospodárnou, rychlou a snadnou přepravu břemen v úzkém prostoru nebo v jízdní soupravě. Supermarket nebo nemocnice. 
Všude, kde je nutné přepravit menší břemena na krátké vzdálenosti, oceníte výhody tohoto tahače. Třífázový motor 24 V 
zajišťuje vysokou efektivitu využití energie, hnací kolo chráněné rámem a snadno přístupné spojovací zařízení zvyšuje 
bezpečnost. Dostupné jsou různé spojovací systémy pro nejrůznější typy přívěsů.Přehledná a praktická konstrukce 
umožňuje otáčení na místě. Díky ergonomickému bezpečnostnímu tlačítku na oji a třem volitelným programům pojezdu je 
práce s mini tahačem vysoce efektivní a příjemná.

Přehled výhod

• Extrémně obratné a kompaktní provedení

• Bezúdržbový pojezdový třífázový motor 24 V

• Ergonomická bezpečnostní hlavice oje

• Integrovaná nabíječka ke snadnému nabíjení z každé síťové zásuvky

• Celá řada systémů připojovacích mechanizmů pro nejrůznější typy přívěsů



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.

Tomuto tahači zaručeně nedojdou 
síly. Integrovaná nabíječka zajistí 
rychlé a snadné nabíjení z libovolné 
zásuvky.

Udržení přehledu je alfou a omegou 
každého skladu. Vašim řidičům 
nabídneme podporu instalací 
nejrůznějších indikačních prvků.

Náš sortiment tahačů nabízí maximální 
flexibilitu díky široké nabídce různých 
spojovacích prvků pro téměř každou 
situaci použití. 

Inovativní třífázová technologie
• Vyšší výkon při současném 

snížení provozních nákladů díky 
bezúdržbové třífázové 
technologii.

• Vysoká účinnost a vynikající 
energetická hospodárnost.

• Silné zrychlení.
• Bezúdržbový motor pojezdu bez 

uhlíkových kartáčků.
• 2letá záruka na motor pojezdu.
• Snadný přístup ke všem 

součástem díky jednodílnému 
čelnímu krytu s dvěma šrouby.

• Bezpečná ochrana před 
znečištěním, prachem a vlhkostí 
díky zapouzdření elektroniky a 
zástrček v souladu s IP 54.

Efektivní provoz
• Snadné nabíjení z každé 

elektrické zásuvky díky 
integrované nabíječce.

Všechny informace jsou kdykoli 
k dispozici
• Široká nabídka zobrazovacích a 

ovládacích prvků umožní 
kompletní přehled v každé situaci.

• Kombinovaný indikátor vybití 
baterie (3barevná LED dioda) 
s ukazatelem stavu nabíjení.

• 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).

Ergonomicky příjemná práce
• Tlačítko na oji optimálně 

přizpůsobené ergonomickým 
požadavkům obsluhy.

• Jasná systematika barev a tvarů - 
vyhloubená, resp. vystouplá tlačítka 
pro intuitivní obsluhu.

• Sklon rukojeti optimálně 
přizpůsobený držení ruky obsluhy.

• Dobrá dostupnost tlačítka plíživého 
pojezdu při jízdě s ojí ve svislé 
poloze.

• Bezdotyková senzorika chráněná 
podle třídy ochrany IP 65 zajišťující 
nejvyšší bezpečnost proti výpadku.

• Kolébkové přepínače zajišťují stejně 
vysokou kvalitu ovládání v libovolné 
poloze oje.

Individuální řešení spojování
• Můžete používat nejrůznější typy 

přívěsů jak se standardním 
systémem připojení (např. nástrčné 
spojovací systémy), tak i upravené 
systémy.

• Instalace standardního tažného 
zařízení na rámu v případě, že má 
přívěs vlastní kinematické řízení.

• Spojovací rameno je používáno 
spolu s upraveným tažným 
systémem pro přívěsy, které nemají 
vlastní řízení. Tím je dosažené 
snadného řízení a 
bezproblémového ovládání přívěsů.



Přehled modelů
Vhodný model pro vaše použití:

Název Jmenovitá tažná síla Rychlost pojezdu bez nákladu

EZS 010 200 N 6 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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