
Elektrický tahač
EZS 570-5100
Anhängelast: 7000-10000 kg



Výkonný tahač se sedačkou
do náročných podmínek.
Robustní a hospodárný s vysokým jízdním komfortem.

Naše robustní tahače konstrukční řady 5 jsou ideální pro přepravu břemen o celkové hmotnosti do 10 t. Lze je kombinovat s 
přívěsy Jungheinrich GTE i se všemi ostatními přívěsy, a proto mají velmi flexibilní použití. Vsaďte na solidní provedení do 
vnitřních i venkovních podmínek s odolným ocelovým rámem, který zaručeně vydrží po celou dobu životnosti tahače.

Třífázový AC motor pojezdu 48 V umožňuje dynamické zrychlení a dosažení vysoké rychlosti. Závěs dodáváme 
v nejrůznějších provedeních, je dobře viditelný a snadno přístupný z pracoviště řidiče. Plně odpružený podvozek nechrání 
pouze záda řidiče, ale i samotný vozík.

Velkorysý a pohodlný prostor pro obsluhu poskytuje dostatek místa pro nohy a ovládací prvky, jako je volant, přepínač 
směru pojezdu a páčka blinkrů, jsou vždy na dosah. Nízká stupačka umožňuje snadné nastupování.

 

 

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

Přehled výhod

• Odolná konstrukce k využití i ve venkovním prostředí.

• Plně odpružený podvozek pro šetrnou práci.

• Automatická parkovací brzda s pojistkou proti sjíždění vozíku.

• Kompatibilita s různými typy přívěsů.

• Výkonný, bezúdržbový třífázový AC motor pojezdu.

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
Vynikající výkon s těmi 
nejefektivnějšími vozíky.

Nejlepší předpoklady pro 
bezpečnou práci.

Vozík, který je stejně 
individuální jako vaše 
podnikání.

Vyberte baterii, která odpovídá vaší 
době využití. Hospodárným využitím 
bateriových článků ušetříte nejen 
čas, ale také peníze.

Vaše obsluha se může pohodlně 
usadit, zatímco asistenční systémy se 
postarají o nejvyšší míru ochrany 
obsluhy, tahače i nákladu.

S těmito tahači budete připraveni na 
cokoli: Díky praktickým kabinám k 
ochraně před povětrnostními vlivy 
nejsou problémem ani venkovní 
směny za deště.

Inovativní třífázová AC technologie
• Vyšší výkon při současném 

snížení provozních nákladů díky 
bezúdržbové třífázové AC 
technologii.

• Vysoká účinnost a vynikající 
energetická hospodárnost.

• Dynamické zrychlení a vysoké 
konečné rychlosti i s nákladem.

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

Dostupné s lithium-iontovou 
technologií
• Vysoká disponibilita díky 

extrémně krátké době nabíjení.
• Rychlé a bezpečné komfortní 

nabíjení bez otvírání víka.
• Výměna baterie není nutná.
• Úspora nákladů díky delší 

životnosti a bezúdržbovosti oproti 
olověným akumulátorům.

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

Delší doba použití s olověným 
akumulátorem
• Energeticky úsporná třífázová AC 

technologie a velké kapacity 
baterií pro dlouhé doby používání 
vozíku.

• Varianta XL k použití baterií pro 
vysokozdvižné vozíky (např. 
baterie elektrických tříkolových 
vozíků EFG 213–220).

• Standardní verze: 3 PzS 375 Ah.
• Bateriový prostor XL: 5 PzS 

625 Ah.

Komfortní a bezpečná jízda
• Bezpečná trakce v každé situaci 

díky podvozku s pružinovým 
tlumením.

• Automatická parkovací brzda 
k bezpečnému rozjezdu a 
pojistka proti sjíždění vozíku ze 
svahu.

• Rekuperace energie díky 
generátorické brzdě při snižování 
rychlosti pojezdu.

• Programovatelné tlačítko 
pomalého pojezdu pro jízdu 
sníženou rychlostí.

• Individuální možnosti 
přizpůsobení libovolnému využití 
výběrem 3 alternativních 
programů pojezdu.

• Osvětlení LED se 2 režimy (denní 
svícení, potkávací světla).

• Floor-Spot (volitelné vybavení) 
pro větší bezpečnost obsluhy a 
vozíků.

Odolný a bezpečný
• Rám vozíku je z vysoce kvalitního 

ocelového plechu o tloušťce 
8 mm.

• Extra zvýšený rám na předním 
krytu.

• Robustní LED světla: Přední 
světla, zadní světla a směrová 
světla (volitelné vybavení).

• Boční ochrana s lištami na 
ochranu proti odření (volitelné 
vybavení).

Všechny informace kdykoli 
k dispozici
• Rozmanité indikační a ovládací 

přístroje podávají neustále 
kompletní přehled o stavu vybití 
baterie, počtu provozních hodin, 
rychlosti a chybových kódech.

• Aktivace vozíku pomocí PIN 
(volitelné příslušenství).

• Nastavitelné jízdní parametry.

Optimální ergonomie
• Snadný nástup a výstup z vozíku 

díky nízko položené stupačce.
• Prostorné místo pro obsluhu 

s velkoryse dimenzovaným 
prostorem pro nohy a 
ergonomickou opěrkou nohou.

• Krátké trasy od místa obsluhy 
k závěsu, resp. nákladu.

• Optimálně viditelný a snadno 
dosažitelný závěs.

• Tlačítko jízdy vzad pro snadné 
připojování a odpojování (volitelné 
vybavení).

• Nešpinící kola nezanechávají stopu 
(volitelné vybavení).

• Dobře organizovaný, s celou řadou 
odkládacích prostor.

Rozsáhlý program doplňkového 
vybavení
• Zařízení pro posunutí vozíku 

dozadu pro snadné připojování a 
odpojování.

• Boční výměna baterie pro snadnou 
výměnu.

• Přídavný ochranný nárazník z oceli.
• Držák pro komponenty systému 

bezdrátového přenosu dat.
• Různé závěsy.
• Rozhraní pro napájení našich 

přívěsů řady GTE a přívěsů jiných 
výrobců.

• Kabiny s různou výbavou pro 
pojezd mimo haly.

• Další příslušenství pro konfiguraci 
podle konkrétních potřeb tahačů.



Přehled modelů
Vhodný model pro vaše použití:

Název Jmenovitá tažná síla Rychlost pojezdu bez nákladu

EZS 570 1400 N 18 km/h

EZS 580 1600 N 18 km/h

EZS 590 1800 N 18 km/h

EZS 5100 2000 N 18 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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