
Reboque elétrico
EZS 350
Capacidade de reboque: 5000 kg



O reboque com condutor
para cargas de peso médio.
Transporte de mercadorias com mais eficiência segundo o princípio do leiteiro.

Com o nosso robusto e eficiente reboque EZS 350, o conforto máximo de condução atinge o melhor desempenho e a 
máxima segurança. No comboio logístico com cargas de tração de até 5000 kg, os seus pontos fortes são particularmente 
evidentes: Como um sistema harmonioso com atrelados GTE da Jungheinrich, pode facilmente mover cargas maiores e de 
peso médio de A para B. O económico e potente motor de corrente trifásica convence com alto desempenho, baixo 
consumo de energia e eficiente recuperação de energia através de desaceleração regenerativa. As deslocações seguras em 
curvas são garantidas pelo sistema de assistência curveCONTROL e o travão de estacionamento automático com segurança 
antirretrocesso, que garante a imobilização dos reboques e dos atrelados. Ergonomia e tecnologia sofisticadas permitem 
aplicações seguras e económicas. Sem esforço para entrar e sair, condução intuitiva e suave como num automóvel, 
operação prática com uma mão, iluminação LED e uma ampla gama de opções de personalização individuais – assim é um 
lugar do condutor ideal.

 

 

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

Todas as vantagens em resumo

• Motor de corrente trifásica potente e livre de manutenção

• Utilização intuitiva devido ao volante multifunções jetPILOT

• Deslocação segura em curvas com o curveCONTROL em função da direção

• Opções individuais para um local de trabalho ideal

• Gancho de reboque facilmente acessível a partir da posição do condutor

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.

A tecnologia de corrente trifásica 
isenta de manutenção, a travagem 
regenerativa e a troca de bateria 
com economia de tempo permitem 
máxima potência de tração com 
consumo mínimo.

O que importa é o equilíbrio: neste 
reboque, uma suspensão 
perfeitamente equilibrada garante 
sempre a tração correta.

Com o eficiente sistema de comboio 
logístico, que consiste nos nossos 
reboques em combinação com os 
atrelados da Jungheinrich, pode fazer 
a diferença.

Conceito de acionamento potente e 
eficiente
• 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 e mudanças 
rápidas do sentido de marcha.

• Motor de tração sem escovas de 
carvão e livre de manutenção.

• Garantia de 2 anos para o motor 
de tração.

• Travagem regenerativa com 
recuperação de energia.

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.

• Várias baterias de 375 a 620 Ah 
disponíveis.

• Extração lateral da bateria para 
operações de vários turnos 
(opcional).

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
• Tração sempre segura devido a 

chassis equilibrado.
• Plataforma com amortecimento 

adicional (opcional).
• Botão caracol programável para a 

condução com velocidade 
limitada.

• Velocidade segura de deslocação 
em curvas com o 
curveCONTROL.

Construção robusta para as 
aplicações mais exigentes
• Cobertura frontal em aço com 

proteção contra embates.
• Revestimento do chassis mais 

alto e aço de elevada qualidade 
na cobertura frontal.

• Luzes LED robustas (opcional).

Informado a qualquer momento
• Display de 2 polegadas para visão 

geral completa do estado de 
carga da bateria, número de 
horas de serviço, velocidade e 
códigos de erro.

• Ativação do equipamento 
mediante PinCode (opcional).

• Seleção de 3 programas de 
marcha (opcional).

Maior visibilidade em todos os 
sentidos
• Melhor visibilidade em zonas mal 

iluminadas através do farol diurno 
dayLED integrado (opcional).

• Floor-Spot – clara redução do 
perigo de colisão em locais com 
pouca visibilidade através de um 
ponto de luz vermelho projetado 
no solo aproximadamente 3 m à 
frente do equipamento 
(opcional).

Ergonomia otimizada
• Subida/descida confortável devido 

à baixa altura da plataforma.
• Adaptação individual a cada tipo de 

utilização através de três 
programas de marcha selecionáveis 
alternativamente.

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

• Estão disponíveis encostos 
diferentes.

• Direção elétrica em conformidade 
com o setor automóvel com o 
volante multifunções jetPILOT.

• Diversos acoplamentos para 
diferentes tipos de atrelados.

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

Equipamentos adicionais
• Diferentes acoplamentos.
• Comando para acoplamento/ 

desacoplamento confortável.
• Ligações de alimentação 

hidráulicas ou elétricas para o 
nosso atrelado GTE.

• Suporte de opções robusto, de 
aplicação universal para, por 
exemplo, componentes de 
transmissão de dados via rádio.

• Outras opções para a configuração 
do reboque conforme as 
necessidades.



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

Nome Capacidade de tração Velocidade de marcha sem carga

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

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

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

EZS 350 XL conforto 1000 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.
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