
Elektrinis vilkikas
EZS 7280
Priekabos apkrova: 28000 kg



Didelio našumo vilkikas
darbui sunkiausiomis sąlygomis.
Sunkių krovinių transportavimas oro uoste ar pramonės įmonių teritorijoje.

Tvirtas ir ypač galingas didelio našumo krautuvas EZS 7280 idealiai tinka sunkių krovinių transportavimui, pvz., oro uoste ar 
pramonės įmonėse. Dėl maksimalios 28 000 kg traukiamosios galios vilkikas ir vidaus patalpose ir lauke krovinius 
transportuoja lengvai ir patikimai.Ypač jis pasižymi tuo, kad gali transportuoti didelius krovinius ant rampų: visada lengva 
sustabdyti ir privažiuoti prie rampos veikiant automatiniam stovėjimo stabdžiui ir važiavimo į įkalnę pagalbinei sistemai. 
Mažas posūkio spindulys ir pasirenkamas pažangus ličio jonų akumuliatorius užtikrina didžiausią judėjimo 
efektyvumą.Vilkikas su šone įrengta sėdyne yra ergonomiška darbo vieta su žemu įlipimu, reguliuojama vairo padėtimi ir 
automobilinio tipo pedalų konfigūracija. Rėmas yra padengtas KTL danga, apsaugančia transporto priemonę nuo 
sudėtingiausių oro sąlygų. Vairuotojams siūlomos įvairios kabinos, pasirinktinai su sulankstomosiomis ir užstumiamosiomis 
durimis, kad visą dieną būtų galima dirbti nepaisant oro sąlygų.

 

 

* Pagal mūsų garantijos sąlygas; daugiau detalių rasite mūsų svetainėje.

Visi privalumai trumpai

• Automatinis stovėjimo stabdys ir važiavimo į įkalnę pagalbinė sistemą

• Komfortiška darbo vieta su automobilinio tipo pedalų konfigūracija

• Mažas posūkio spindulys dėl didelio vairo pasukimo kampo

• Optimali apsauga nuo korozijos dėl KTL dangos

• Dviejų 10 kW pavaros variklių užtikrinamas didelis energijos efektyvumas

Jokių rūpesčių. Jokio kompromiso.

Su Jungheinrich „Li-ion Guarantee Plus“ - mūsų aukštos 
kokybės ličio jonų baterijomis - mes suteikiame Jums 
ilgalaikės eksploatacijos pažadą iki 8 metų. Mes suprantame: 
didelis našumas ir ilgas baterijos tarnavimo laikas yra būtini 
sėkmei.

100 % pasitenkinimas. Garantuota.

Esame tikri, kad pasirinksite mūsų ličio jonų technologiją. 
Garantuojame, kad per 6 mėnesius po pristatymo greitai ir 
lengvai galėsite grįžti prie ankstesnės technologijos 
nenurodydami priežasčių.



Jūsų „Jungheinrich“ vilkikas
didžiausiai kliento naudai.

Efektyvumas Saugumas Individualumas
Didžiausia galia, 
pasiekiama 
efektyviausiomis 
transporto priemonėmis.

Geriausios saugaus darbo 
sąlygos.

Transporto priemonė tokia 
pat individuali kaip ir Jūsų 
verslas.

Šio vilkiko energijos užteks dviems. 
Arba trims, priklausomai nuo to, ko 
dydžio akumuliatorių pasirinksite.

Nepamainomas darbe: dėl tvirtos 
konstrukcijos, užtikrinančios 
maksimalų saugumą, ir efektyvios 
apsaugos nuo korozijos, 
užtikrinančios didžiausią našumą bet 
kokiomis sąlygomis.

Vairuotojui dirbant šioje 
ergonomiškoje vairuotojo vietoje su 
intuityvaus valdymo koncepcija vilkikas 
važiuoja beveik pats vienas.

Naujoviška trifazė technika
• Daugiau galios ir mažesnės 

veiklos sąnaudos dėl trifazės 
srovės variklio, kurio nereikia 
techniškai prižiūrėti.

• Didelis efektyvumas su puikiu 
energijos balansu.

• Galingas greitėjimas ir didelis 
galinis greitis, net ir su kroviniu.

• Greitai keičiama važiavimo 
kryptis.

• Traukos variklis, kuriam nereikia 
techninės priežiūros.

• 2 metų garantija važiavimo 
varikliui.

Ilga veikimo trukmė su švino rūgšties 
akumuliatoriumi
• Dėl energiją taupančios trifazės 

technikos ir didelių 
akumuliatoriaus talpų ilga veikimo 
trukmė.

• Du skirtingi dydžiai, kad būtų 
galima naudoti skirtingų dydžių 
maks. 930 Ah talpos 
akumuliatorius.

Galima įsigyti su ličio jonų 
technologija
• Didelis prieinamumas dėl labai 

trumpo pakrovimo laiko.
• Nereikia keisti baterijos.
• Mažesnės sąnaudos dėl ilgos 

naudojimo trukmės ir dėl to, kad 
nereikia atlikti techninės 
priežiūros, palyginti su švino 
rūgštiniais akumuliatoriais.

• Nereikia įkrovimo patalpų ir 
vėdinimo, kadangi nesusidaro 
dujų.

Pasirenkama ličio jonų 
akumuliatorių patogaus įkrovimo 
sistema
• Įkrovimo sistema su patogaus 

įkrovimo lizdu ir kištuku trumpai 
trunkančiam tarpiniam įkrovimui.

• Ergonomiškas ir saugus įkrovimas 
darbo pertraukų metu.

• Nereikia atidaryti akumuliatoriaus 
skyriaus dangčio.

•

Saugumas bet kurioje važiavimo 
situacijoje
• Didelę važiavimo dinamiką ir 

našumą užtikrinanti saugos 
įranga.

• Važiuojant posūkiuose, greitį 
sumažina „curveCONTROL“.

• Erdvi kabina su optimaliu vaizdu 
aplink.

• Automatinis stovėjimo stabdys su 
apsauga nuo riedėjimo atgal: 
transporto priemonei sustojus, 
vilkikas ir priekaba automatiškai 
apsaugomos.

• Užvažiuojant ant rampos vilkikas 
nerieda atgal dėka pagalbinės 
starto įkalnėje funkcijos.

• Saugus užvažiavimas ant bet 
kokio pagrindo dėka apsaugos 
nuo slydimo (ASR) funkcijos.

Tvirta konstrukcija bet kokiai 
kasdienei situacijai
• Iki 20 mm storio plieno rėmas.
• KTL danga dengtas pagrindinis 

rėmas, kuri efektyviai saugo nuo 
korozijos.

• Tvirtas priekinis skydas su 
paaukštintais kampais, tvirta 
vidurine dalimi bei atitrauktu 
priekiniu stiklu.

Ergonomiška darbo vieta
• Vairuotojo vieta kabinoje primena 

vairuotojo vietą automobilyje.
• Žema įlipimo vieta su lygia vieta 

kojoms.
• Automobilinio tipo pedalų 

konfigūracija.
• Greičio reguliavimo sistema padeda 

vairuotojui važiuoti ilgais atstumais 
(pasirinktinai).

• Paprastas vairo reguliavimas 
pritaikant jį prie skirtingo ūgio 
vairuotojų.

• Movą galima gerai matyti iš 
sėdėjimo padėties, ir ją lengva 
pasiekti.

• Į vairuotoją orientuota dėtuvių 
koncepcija užtikrina intuityvų darbą.

• Šildymo sistema užtikrina malonią 
temperatūrą kabinos viduje. Dėl 
optimizuotų šildymo sistemos oro 
išleidimo angų nerasoja langai.

Daug papildomos įrangos
• Įvairios movos.
• Šviesos diodų priekiniai žibintai.
• SE padangos.
• „Floor-spot“.
• Blykstės ir švyturėliai.
• Priekinių ir užpakalinių žibintų 

apsauginės grotelės.
• Duomenų perdavimo ryšio 

sistemos komponentų laikiklis.



Modelis apžvalga
Tinkamas jūsų programų modelis:

Pavadinimas Nominali įtampa Važiavimo greitis be krovinio

EZS 7280 5600 N 25 km/h

EZS 7280 XL 5600 N 25 km/h

Jungheinrich Lift Truck UAB
Liepkalnio g. 85A
LT-02120 Vilnius
Lietuva
Telefonas +370 5 2322242
Faksas +370 5 2647600

info@jungheinrich.lt  
www.jungheinrich.lt

 

 

Vokietijos gamyklos Norderstedt, 
Moosburg ir Landsberg yra sertifikuotos, 

taip pat mūsų originalių dalių centras 
Kaltenkirchene.

 

„Jungheinrich“ krautuvai atitinka Europos 
saugos reikalavimus.  
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