
Elektrisk dragtruck
EZS 130
Dragkraft: 3000 kg



Den mångsidiga dragtrucken
för smala gångar.
Perfekt för transport med KLT-dragtåg.

Våra mångsidiga och kompakta EZS 130 är extra smala eldrivna dragtruckar som kan dra släp upp till 3 000 kg. Med sin 
bredd på bara 600 mm är de optimala för smidig transport av smådelar i platsbesparande dragtåg eller fördelning av material 
i produktionen.

En annan fördel är att de kan anpassas individuellt. Genom att koppla till flera släp kan dragtruckarna enkelt anpassas till alla 
applikationer. En stark 24 V-drivmotor med trefas växelströmsteknik med kraftig acceleration ger kontinuerligt hög 
prestanda samtidigt som energiförbrukningen är låg.

Bättre ergonomi och mer plats för truckföraren ger maximal åkkomfort även under längre arbetspass. Den låga åkplattan för 
bekväm på- och avstigning, tre körprogram och intelligenta assistanssystem som ökar körsäkerheten gör det möjligt att 
arbeta på ett säkert och flexibelt sätt i alla situationer.

 

 

* I enlighet med våra garantivillkor – se vår hemsida för detaljer.

Fördelar

• Anpassningsbar dragtruck för KLT-dragtåg.

• Mycket smal konstruktion med en bredd på 600 mm.

• Lägre energiförbrukning och högre effektivitet.

• Mer plats och bättre ergonomi.

• Omfattande utbud av tillbehör för många användningsområden.

Inga bekymmer. Ingen kompromiss

Med Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus ger vi dig ett löfte 
om långvarig prestanda upp till 8 år för våra högkvalitativa Li- 
ion batterier, fullt fokus på era arbetsuppgifter utan oro.

100 % belåtenhet. Garanterat.

Vi är säkra på att du kommer att bli nöjd med vår 
litiumjonteknik. Därför garanterar vi att du snabbt och enkelt 
kan byta tillbaka till den teknik som du ursprungligen använde 
när som helst inom de första 6 månaderna, utan att behöva 
ange något skäl.



Din dragtruck från Jungheinrich
ger maximal nytta på lagret.

Effektivitet Säkerhet Individuell 
anpassning

Maximal kapacitet med de 
effektivaste truckarna.

Bästa förutsättningarna för 
säkert arbete.

En truck lika individuell som 
ditt företag.

Välj det batterisystem som passar 
dina behov: energisnål 
växelströmsteknik för långa 
användningstider eller kraftfull 
litiumjonteknik för hög tillgänglighet. 
Valet är ditt.

Truckföraren har garanterat allt 
under kontroll: Tack vare att 
köregenskaperna är flexibelt 
anpassade efter behovet och att 
hastigheten reduceras automatiskt i 
kurvor kör du alltid säkert med EZS 
130.

Så kompakt men ändå så robust: en 
dragtruck som utvecklar sin fulla 
potential särskilt där det är trångt. Vårt 
stora sortiment av olika kopplingar ger 
maximal flexibilitet som tillgodoser 
nästan alla behov.

Intelligent styrning och avancerad 
drivteknik:
• Moderna drivmotorer med 

växelströmsteknik för hög 
prestanda och samtidigt låga 
driftkostnader.

• Hög verkningsgrad med bästa 
energihushållning.

• Hög acceleration och 
topphastighet.

• Regenerativ inbromsning med 
energiåtervinning.

Långa drifttider med blysyrabatteri
• Inbyggd laddare (24 V/30 A) för 

vätskebatterier och underhållsfria 
batterier för enkel laddning i alla 
230 V-uttag (tillval).

• Batteristorlek upp till 200 Ah.

Går att få med litiumjonteknik
• Hög tillgänglighet genom extremt 

korta laddningstider.
• Inget batteribyte behövs.
• Lägre kostnader jämfört med 

blysyrabatterier genom längre 
livslängd och inget underhåll.

• Varken laddningsrum eller 
ventilation behövs eftersom ingen 
gas bildas vid laddningen.

Komfortladdningssystem för 
litiumjonbatterier som tillval
• Laddningssystem med 

komfortladduttag och -kontakt 
för snabb laddning.

• Gör det möjligt att ladda på ett 
säkert och ergonomiskt sätt 
under arbetspauser.

• Ingen lucka på batterifacket 
behöver öppnas.

• Enkelt och intuitivt handhavande.

Bekväm och säker körning
• Låg förarplattform för bekväm 

på- och avstigning.
• Säker kurvhastighet med 

curveCONTROL.
• Programmerbar 

krypkörningsknapp för körning 
med begränsad hastighet.

• Elektrisk styrning med jetPILOT- 
ratt.

• CSE-lasthjul för hög körkomfort.

Du både ser och syns bättre
• Integrerat day-LED-varselljus 

(tillval) för bättre synlighet i dåligt 
belysta områden.

• Floor-Spot som avsevärt minskar 
risken för kollision på ställen där 
det är svårt att se genom röda 
eller blå ljuspunkter på golvet 
(tillval).

Alltid välinformerad
• 2-tumsdisplayen visar batteriets 

laddningstillstånd, drifttid, 
hastighet och felkoder.

• Det går att välja mellan 3 olika 
körprogram med 
skärmknapparna (tillval).

• Aktivering av trucken med 
EasyAccess via skärmknapp, PIN- 
kod eller transponderkort (tillval).

Robust och kompakt konstruktion
• Mycket smal konstruktion på 

endast 600 mm för drift i smala 
gångar och trånga utrymmen.

• Chassi av stålplåt i hög kvalitet och 
stötskyddad motorkåpa.

• Extra hög frontkåpa.
• Robusta LED-lampor (tillval).

Extrautrustning
• Ett brett sortiment av tillbehör för 

individuell anpassning till många 
applikationer.

• Finns med olika kopplingar.
• Backningsknapp för bekväm till- 

och frånkoppling.
• Elektriska försörjningsanslutningar 

för våra GTE-släp.
• Robust optionsbygel som kan 

användas universellt, t.ex. för 
datautrustning.

• Ytterligare tillval för 
behovsanpassad konfiguration av 
dragtruckarna finns tillgängliga.



Modellöversikt
Den rätta modellen för dina applikationer:

Namn Nominell dragkraft Körhastighet utan last

EZS 130 600 N 10,5 km/h

Jungheinrich Svenska AB
Huvudkontor:
Starrvägen 16
232 61 ARLÖV
Telefon 040 - 690 46 00
Telefax 040 - 690 46 99

kundkontakt@jungheinrich.se  
www.jungheinrich.se

 

 

Truckfabrikerna i Norderstedt, Moosburg 
och Landsberg i Tyskland är certifierade.  

Jungheinrichs truckar uppfyller de 
europeiska säkerhetskraven.  
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