
Reboque elétrico
EZS 010
Capacidade de reboque: 1000 kg



O mini-reboque compacto
para aplicações ligeiras.
Para o transporte de pequenas cargas em percursos curtos.

O nosso compacto e versátil mini-reboque EZS 010 é o ajudante perfeito para puxar sem esforço reboques com até 1000 
kg. É ideal para o transporte económico, rápido e fácil de cargas no menor espaço ou no comboio logístico. Desde o 
supermercado ao hospital – onde quer que seja necessário mover cargas menores em percursos curtos, as vantagens do 
reboque são visíveis: O motor de corrente trifásica de 24 V garante alta eficiência energética, a roda de tração protegida 
pelo chassis e o acoplamento de fácil acesso e visibilidade ideal asseguram maior segurança. Além disso, vários sistemas de 
acoplamento estão disponíveis para diferentes tipos de atrelado.A construção clara e extremamente prática permite a 
rotação no local. O manípulo ergonómico do timão de segurança e três programas de marcha selecionáveis tornam o 
trabalho com o mini-reboque altamente eficiente e agradável.

Todas as vantagens em resumo

• Extremamente ágil e compacto

• Motor de corrente trifásica de 24 V, livre de manutenção

• Cabeça do timão de segurança ergonómica

• Carregador integrado para carregamento em qualquer tomada

• Variedade de sistemas de acoplamento para diferentes tipos de atrelados



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.

Com este reboque nuca ficará sem 
energia: O carregador integrado 
garante um carregamento rápido e 
descomplicado em qualquer 
tomada.

No armazém, é sempre importante 
ter tudo sob controlo. Apoiamos o 
seu condutor com uma variedade de 
instrumentos de indicação.

A nossa gama de reboques oferece 
máxima flexibilidade devido à vasta 
gama de diferentes acoplamentos para 
praticamente todos os requisitos. 

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.
• Motor de tração sem escovas de 

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

de tração.
• Acesso fácil a todos os 

componentes através da 
cobertura frontal de peça única 
com apenas dois parafusos.

• Proteção segura contra pó e 
humidade através de 
encapsulamento do comando e 
fichas segundo IP 54.

Operação eficiente
• Carregamento fácil em qualquer 

tomada de corrente elétrica 
através do carregador integrado.

Informado a qualquer momento
• Numerosos instrumentos de 

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

• Controlador de descarga 
combinado (LED de 3 cores) com 
indicador do estado da carga.

• 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).

Trabalhar de forma ergonómica
• O braço do timão adapta-se na 

perfeição às necessidades 
ergonómicas do operador.

• Sistema de cores claras e botões 
com rebaixamento/relevo para 
uma operação intuitiva.

• Inclinação do punho adaptada na 
perfeição à colocação das mãos do 
operador.

• Botão caracol na parte inferior da 
cabeça de timão para bom alcance 
em caso de marcha com o timão 
posicionado na vertical.

• Sensores isolados e protegidos 
segundo a classe de proteção IP 65 
e, consequentemente, segurança 
máxima contra falhas.

• Bom modo de operação em 
qualquer posição do timão com o 
comando basculante.

Soluções de acoplamento individuais
• Possibilidade de utilização com 

uma ampla variedade de tipos de 
atrelados, tanto por meio de 
acoplamentos padrão (por 
exemplo, acoplamento de encaixe) 
quanto por meio de acoplamentos 
adaptados.

• Montagem de acoplamentos 
standard no chassis, se o atrelado 
tiver a sua própria cinemática de 
direção.

• Utilização de um braço de 
acoplamento com recolha 
adaptada para atrelados sem 
direção própria. Desta forma, 
consegue-se uma direção simples 
e básica de atrelados.



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

Nome Capacidade de tração Velocidade de marcha sem carga

EZS 010 200 N 6 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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