
Reboque elétrico
EZS C40
Capacidade de reboque: 4000 kg



O reboque ideal
para utilização em espaços 
interiores e exteriores.
Ótima tração em diferentes pisos.

O flexível e económico EZS C40 é a solução perfeita para utilização combinada no interior e no exterior. Quer sejam 
pavimentos industriais lisos ou áreas exteriores irregulares – os pneus superelásticos asseguram sempre uma excelente 
tração. O reboque versátil brilha mesmo quando se trabalha com atrelados especiais ou ao puxar comboios logísticos com 
atrelados especiais de táxi.O acoplamento facilmente visível e de fácil acesso permite um trabalho eficiente e suave. A 
energia concentrada é fornecida por um económico motor de corrente trifásica de 24 V com alta potência, aceleração 
potente e altas velocidades finais. A flexibilidade é garantida pela construção do acoplamento universal para diferentes 
atrelados.Subidas e descidas fáceis devido à plataforma baixa aliviam o condutor de paragens frequentes. Conforto e 
segurança assegurados pela pequena distância da cabina do condutor à carga, o encosto de apoio, o volante multifunções 
jetPILOT e vários sistemas de segurança de condução.

 

 

*De acordo com as nossas condições de garantia. Consulte nosso site para obter informações.

Todas as vantagens em resumo

• Roda motriz com pneu superelástico (SE) e maior altura acima do solo.

• Motor de corrente trifásica potente e livre de manutenção.

• Deslocação segura em curvas com o curveCONTROL.

• Comando por impulsos.

• Desengate remoto semiautomático do acoplamento (opcional).

Sem problemas. Sem compromisso.

Com a Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus, garantimos um 
desempenho de longo prazo de até 8 anos das nossas 
baterias de iões de lítio de alta qualidade, para que se possa 
concentrar nas suas tarefas sem preocupações.

100% de satisfação. Garantido.

Temos a certeza de que vamos convencê-lo com a nossa 
tecnologia de iões de lítio. Garantimos-lhe que pode 
regressar à tecnologia originalmente utilizada por si de forma 
fácil e rápida dentro de 6 meses após a entrega – sem indicar 
qualquer motivo.



O seu reboque Jungheinrich
para máximos benefícios para o cliente.

Eficiência Segurança Personalização
Máximo desempenho com 
os equipamentos mais 
eficientes.

Melhores condições para 
um trabalho seguro.

Um equipamento tão 
individual quanto o seu 
negócio.

Tire o máximo partido dos seus 
reboques e conte com a potência de 
iões de lítio total em conjunto com 
inovadores motores de corrente 
trifásica.

Programas de marcha 
individualmente selecionáveis  
garantem mais segurança na 
condução e adaptação flexível a 
todos os requisitos. 

Tire partido das muitas vantagens 
ergonómicas que tornam o trabalho 
com os reboques Jungheinrich tão 
eficiente e agradável.

Tecnologia inovadora de corrente 
trifásica
• Mais eficiência com redução 

simultânea dos custos operativos, 
devido a tecnologia de corrente 
trifásica isenta de manutenção.

• Alto grau de rendimento com 
uma excelente gestão energética.

• Forte aceleração.
• Mudança mais rápida do sentido 

de marcha.
• Motor de tração sem escovas de 

carvão e livre de manutenção.
• Garantia de 2 anos para o motor 

de tração.

Utilização prolongada com bateria 
de chumbo-ácido
• A tecnologia de corrente trifásica 

economizadora de energia e as 
baterias com elevadas 
capacidades permitem longos 
períodos operativos.

• Versão standard: 3 PzS 465 Ah.
• Capacidade da bateria 

opcionalmente disponível: 620 
Ah.

Disponível com tecnologia de iões 
de lítio
• Elevada disponibilidade com 

tempos de carga extremamente 
reduzidos.

• Não é necessária a substituição 
da bateria.

• Redução de custos devido a uma 
vida útil mais longa e à ausência 
de manutenção, em comparação 
com as baterias de chumbo- 
ácido.

• Não são necessários espaços 
para recarga nem ventilação 
porque não há emissão de gases.

Condução segura e confortável
• Comando por impulsos: a 

velocidade especificada no 
interruptor de marcha mantém- 
se em qualquer situação de 
marcha, incluindo nas subidas e 
descidas.

• Três programas de marcha 
ajustáveis para uma adaptação 
individual a cada tipo de 
utilização.

• Travagem regenerativa com 
recuperação de energia em caso 
de redução da velocidade de 
marcha.

• Deslocação segura em curvas 
através do curveCONTROL de 
redução automática da 
velocidade – o equipamento está 
sempre sob o controlo do 
condutor.

Informado a qualquer momento
• Numerosos instrumentos de 

indicação e de ajuste permitem 
uma perspetiva geral completa a 
qualquer altura.

• O CanDis (opcional) informa 
sobre o estado de carga da 
bateria, as horas de serviço e os 
códigos de erro.

• Ativação do equipamento 
mediante PinCode e seleção de 
três programas de marcha através 
de teclado (opcional).

• Parâmetros de marcha ajustáveis 
através de CanDis e CanCode 
(opcional).

Ergonomia otimizada
• Plataforma baixa para frequentes 

subidas e descidas sem esforço.
• Percursos curtos para o operador 

desde o seu lugar até ao 
acoplamento ou à carga.

• Boa visibilidade e fácil acesso ao 
acoplamento a partir de qualquer 
posição.

• Acoplamento e desacoplamento 
rápidos e simples dos atrelados 
através do desengate remoto 
semiautomático (opcional) a partir 
do lugar do condutor.

• Direção elétrica com volante 
jetPILOT.

• Diversos acoplamentos para 
diferentes tipos de atrelados.

• Todas as rodas do tipo SE 
(incluindo a roda motriz) para um 
elevado conforto de condução.

Construção robusta para as 
aplicações mais exigentes
• Chassis em chapa de aço de 8 mm 

de elevada qualidade.
• Revestimento na cobertura frontal 

particularmente alto.
• Pneus SE, também na roda motriz, 

para um menor esforço do 
condutor e do reboque.

• Grande altura acima do solo.

Equipamentos adicionais
• Pneus SE, em versão não marcante.
• Botões de ambos os lados do 

encosto para acoplamento e 
desacoplamento simples.

• Desengate remoto do 
acoplamento.

• Para-choques adicional em aço ou 
borracha.

• Suporte para componentes de 
transmissão de dados via rádio.

• Assento do condutor rebatível, para 
uma condução descontraída.



Visão geral do modelo
O modelo adequado para as suas aplicações:

Nome Capacidade de tração Velocidade de marcha sem carga

EZS C40 800 N 12,5 km/h

Jungheinrich Portugal

Equipamentos de Transporte, Lda.
Delegação Sul - Tel. Geral 219 156 060
 
Delegação Norte - Tel. Geral 252 249 010
 
Serviço Aluguer
Nacional 21 915 6070
 
Serviço Pós-Venda
Nacional 21 915 6060

linha.directa@jungheinrich.pt  
www.jungheinrich.pt

 

 

As nossas fábricas alemãs em 
Nordestedt, Moosburg e Landsberg 

estão certificadas.
 

Os equipamentos da Jungheinrich para 
movimentação da carga estão em 

conformidade com os requisitos de 
segurança europeus.

 


	Reboque elétrico
	EZS C40
	Capacidade de reboque: 4000 kg


	O reboque ideal
	para utilização em espaços interiores e exteriores.
	Ótima tração em diferentes pisos.
	Todas as vantagens em resumo
	Sem problemas. Sem compromisso.
	100% de satisfação. Garantido.



	O seu reboque Jungheinrich
	para máximos benefícios para o cliente.

	Visão geral do modelo
	O modelo adequado para as suas aplicações:


