
Elektrinis vilkikas
EZS 350
Priekabos apkrova: 5000 kg



Universalus vilkikas su stovėjimo 
platforma
vidutinio sunkumo kroviniams 
transportuoti.
Dar efektyvesnis prekių transportavimas taikant pienininko principą.

Mūsų tvirtas ir efektyvus EZS 350 vilkikas suteikia ne tik maksimalų važiavimo komfortą, bet ir garantuoja geriausią našumą 
bei maksimalų saugumą. Velkant krovinius iki 5000 kg jo pranašumai ypač išryškėja: Priderintas prie „Jungheinrich“ GTE 
priekabų jis lengvai perveža didesnius ir vidutinio sunkumo krovinius iš taško A į tašką B. Ekonomiškas ir galingas trifazis 
variklis pasižymi dideliu galingumu, mažomis energijos sąnaudomis ir efektyviu energijos atgavimu naudojant generatorinį 
stabdymą. Saugų važiavimą posūkiuose užtikrina pagalbinė sistema „curveCONTROL“ bei automatinis stovėjimo stabdys su 
apsauga nuo riedėjimo atgal, kuris apsaugo stovintį vilkiką ir priekabą. Ištobulinta ergonomika ir technika užtikrina saugų ir 
ekonomišką darbą. Lengvas įlipimas ir išlipimas, intuityvus ir švelnus vairavimas kaip ir automobilyje, praktiškas valdymas 
viena ranka, LED apšvietimas ir daugybė individualių pritaikymo galimybių - taip atrodo optimali vairuotojo vieta.

 

 

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

Visi privalumai trumpai

• Galingas, techninės priežiūros nereikalaujantis trifazis variklis

• Intuityvus valdymas daugiafunkciu vairu „jetPILOT“

• Saugus važiavimas posūkiuose nuo vairo pasukimo kampo priklausančios 
pagalbinės sistemos „curveCONTROL“ dėka

• Individualios parinktys optimaliai darbo vietai

• Iš vairuotojo vietos patogiai pasiekiamas priekabos prikabinimo įtaisas

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.

Techninės priežiūros nereikalaujanti 
trifazė technika, rekuperacinis 
stabdymas ir laiką taupantis 
akumuliatoriaus keitimas leidžia 
pasiekti maksimalią traukiamąją galią 
suvartojant minimaliai energijos.

Svarbu balansas: puikiai subalansuota 
šio vilkiko važiuoklė užtikrina visada 
teisingą trauką.

Efektyvia autotraukinio sistema, kurią 
sudaro mūsų vilkikai ir „Jungheinrich“ 
priekabos, nukels Jus į kitą logistikos 
lygmenį.

Galinga ir efektyvi pavaros 
koncepcija
• Daugiau galios ir mažesnės 

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

• Didelis efektyvumas su puikiu 
energijos balansu.

• Galingas greitėjimas ir greitai 
keičiama važiavimo kryptis.

• Traukos variklis be anglinių 
šepetėlių, kuriam nereikia 
techninės priežiūros.

• 2 metų garantija važiavimo 
varikliui.

• Energijos grąža stabdant 
rekuperaciniu stabdžiu.

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

technikos ir didelių 
akumuliatoriaus talpų galima ilga 
naudojimo trukmė.

• Tiekiami įvairūs akumuliatoriai 
375–620 Ah.

• Akumuliatoriaus išėmimas per 
šoną dirbant keliomis 
pamainomis (pasirinktinai).

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.

Patogus ir saugus važiavimas
• Saugi trauka bet kuriuo momentu 

dėl subalansuotos važiuoklės.
• Papildomai amortizuota 

stovėjimo platforma 
(pasirinktinai).

• Programuojamas lėtojo važiavimo 
mygtukas užtikrina važiavimą 
ribotu greičiu.

• Saugų greitį posūkiuose užtikrina 
„curveCONTROL“.

Tvirta konstrukcija skirta 
sudėtingiausioms naudojimo 
sąlygoms
• Nuo smūgių apsaugotas plieninis 

pavaros gaubtas.
• Labai aukštai pakelti iš kokybiško 

plieno pagaminti važiuoklės 
skydai prie priekinio gaubto.

• Tvirti šviesos diodų žibintai 
(pasirinktinai).

Visada gerai informuotas
• 2 colių ekrane informuojama apie 

akumuliatoriaus įkrovą, darbo 
valandų skaičių, važiavimo greitį ir 
klaidų kodus.

• Krautuvas aktyvinimas įvedant PIN 
kodą (pasirinktinai).

• Pasirinkimas iš 3 važiavimo 
programų (pasirinktinai).

Geriau matyti ir būti matomam
• Integruotos „DayLED“ dienos 

šviesos (papildoma įranga) 
užtikrina geresnį matomumą 
prastai apšviestose srityse.

• „Floor-Spot“ – 3 m atstumu prieš 
transporto priemonę ant grindų 
nukreiptas raudonas šviečiantis 
taškas (papildoma įranga) padeda 
gerokai sumažinti susidūrimo 
pavojų prasto matomumo 
vietose.

Optimali ergonomija
• Patogus įlipimas / išlipimas dėl 

žemos platformos.
• Individualiai pritaikoma kiekvienam 

reikiamam atvejui, pasirenkant iš 
trijų pasirenkamų važiavimo 
programų.

• Priekaba greitai, paprastai 
prikabinama / atkabinama pusiau 
automatiniu nuotoliniu movos 
valdymo įtaisu (pasirinktinai) iš 
vairuotojo stovėjimo vietos.

• Galima įsigyti įvairių atlošų.
• Elektrinė vairavimo sistema kaip 

automobilyje su „jetPILOT“ 
daugiafunkciu vairu.

• Skirtingos movos įvairiems priekabų 
tipams.

• Visi ratai su SE padangomis (taip pat 
varantysis ratas) užtikrina didelį 
važiavimo patogumą.

Papildoma įranga
• Įvairios movos.
• Smūginis reguliatorius užtikrina 

patogų prikabinimą / atkabinimą.
• Hidraulinės arba elektrinės 

maitinimo jungtys mūsų GTE 
priekaboms.

• Tvirta, universaliai naudojama 
pasirenkamoji apkaba, pvz., ryšio 
sistemos komponentams.

• Kitos parinktys reikalavimus 
atitinkančiai platforminio vežimėlio 
konfigūracijai.



Modelis apžvalga
Tinkamas jūsų programų modelis:

Pavadinimas Nominali įtampa Važiavimo greitis be krovinio

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

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

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

EZS 350 XL Comfort 1000 N 12,5 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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