
Elektrický tahač
EZS 350
Anhängelast: 5000 kg



Všestranný tahač s plošinou řidiče
pro středně těžká břemena.
Využití principu „milk run“ přináší ještě efektivnější přepravu materiálu.

Odolný a úsporný tahač EZS 350 spojuje nejvyšší jízdní komfort s nejvyšším výkonem a maximální bezpečností. Jeho silné 
stránky se projeví v jízdní soupravě se zatížením až 5000 kg. Jako kompletní systém s přívěsy Jungheinrich GTE bez 
problému přemisťuje větší a středně těžká břemena z bodu A do bodu B. Úsporný a výkonný třífázový motor osloví vysokým 
výkonem, nízkou spotřebou a efektivní rekuperací energie pomocí generátorového brzdění. Bezpečnou jízdu do zatáček 
zajišťují asistenční systémy curveCONTROL a automatická parkovací brzda s pojistkou proti zpětnému pohybu, která udrží 
tahač a přívěsy v klidu. Propracovaná ergonomie a technika umožňují bezpečnou práci bez nadměrné únavy. Snadné 
nastupování a vystupování, intuitivní jízda jako v osobním automobilu, praktické ovládání jednou rukou, osvětlení LED a 
individuální možnosti konfigurace = optimální pracoviště řidiče.

 

 

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

Přehled výhod

• Výkonný, bezúdržbový třífázový motor

• Intuitivní obsluha multifunkčním volantem jetPILOT

• Systém curveCONTROL k bezpečné jízdě do zatáček

• Individuální příslušenství pro perfektní pracoviště

• Tažné zařízení snadno přístupné z pozice řidiče

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.

Třífázová technologie 
s bezúdržbovým provedením, 
generátorové brzdění a rychlá 
výměna baterií umožňují dosažení 
maximálního tažného výkonu při 
minimální spotřebě.

Na rovnováze záleží. U těchto tahačů 
zajišťuje vyvážený podvozek 
správnou trakci.

Využitím efektivního systému jízdních 
souprav sestavených z našich tahačů 
v kombinaci s přívěsy Jungheinrich 
můžete převážet těžký náklad.

Výkonná a efektivní koncepce 
pohonu
• Vyšší výkon při současném 

snížení provozních nákladů díky 
bezúdržbové třífázové 
technologii.

• Vysoká účinnost a vynikající 
energetická hospodárnost.

• Dynamické zrychlení a rychlá 
změna směru jízdy.

• Bezúdržbový motor pojezdu bez 
uhlíkových kartáčků.

• 2letá záruka na motor pojezdu.
• Generátorové brzdění 

s rekuperací.

Delší doba použití s olověnou baterií
• Energeticky úsporná třífázová 

technologie a velké kapacity 
baterií umožňují dlouhé doby 
používání vozíku.

• K dispozici jsou různé baterie 
s kapacitou 375 Ah až 620 Ah.

• Boční výměna baterie pro 
vícesměnný provoz (volitelně).

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
• Spolehlivá trakce v každé situaci 

díky dobře vybalancovanému 
podvozku.

• Plošina řidiče s přídavným 
odpružením (volitelné vybavení).

• Programovatelné tlačítko 
plíživého pojezdu pro pojezd se 
sníženou rychlostí.

• Bezpečná rychlost při jízdě 
v zatáčkách díky systému 
curveCONTROL.

Robustní konstrukce pro 
nejnáročnější podmínky
• Ocelové víko pohonu odolné 

proti nárazům.
• Extra zvýšený rám z nejkvalitnější 

oceli na čelním víku.
• Robustní LED světla (volitelné 

vybavení).

Všechny informace jsou kdykoli 
k dispozici
• Kompletně přehledný 2palcový 

displej informuje o stavu nabití 
baterie, počtu provozních hodin, 
rychlosti a zobrazuje chybové 
kódy.

• Aktivace vozíku pomocí PinCode 
(volitelné příslušenství).

• Výběr 3 programů pojezdu 
(volitelné příslušenství).

Lépe vidět a být viděn
• Lepší viditelnost ve špatně 

osvětlených oblastech díky 
integrovaným diodám LED k 
dennímu svícení DayLED 
(volitelné vybavení).

• Floor-spot – Výrazné snížení 
rizika kolize v nepřehledných 
oblastech díky červenému 
světelnému bodu promítanému 
na zem asi 3 m před vozidlem 
(volitelné vybavení).

Optimální ergonomie
• Pohodlné nastupování a 

vystupování na nízkou plošinu.
• Individuální možnosti přizpůsobení 

libovolnému využití výběrem tří 
alternativních programů pojezdu.

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

• K dispozici jsou různá opěradla.
• Elektrické řízení koncipované jako 

v automobilech pomocí 
multifunkčního volantu jetPILOT.

• Nejrůznější tažná zařízení pro různé 
typy vozíků.

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

Doplňková vybavení
• Různé přípojné mechanismy.
• Zařízení pro posunutí vozíku 

dozadu pro snadné připojování a 
odpojování.

• Hydraulické nebo elektrické vstupní 
přípojky pro naše přívěsy řady GTE.

• Robustní, univerzálně použitelné 
madlo (volitelné vybavení) například 
pro komponenty bezdrátového 
přenosu.

• Další příslušenství pro konfiguraci 
podle konkrétních potřeb tahačů.



Přehled modelů
Vhodný model pro vaše použití:

Název Jmenovitá tažná síla Rychlost pojezdu bez nákladu

EZS 350 L Std 1000 N 12,5 km/h

EZS 350 L Komfort 1000 N 12,5 km/h

EZS 350 XL Std 1000 N 12,5 km/h

EZS 350 XL Komfort 1000 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.  
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