
Elektrisk dragtruck
EZS 350
Dragkraft: 5000 kg



Den mångsidiga dragtrucken för 
stående förare
och medeltunga laster.
Transportera varor ännu effektivare genom att köra en förutbestämd rutt (milk 
run principle).

Vår robusta och effektiva dragtruck EZS 350 kombinerar maximal körkomfort och förarsäkerhet med optimal prestanda. 
Optimal i dragtåg med en dragkapacitet på upp till 5 000 kg: Som harmoniserat system med Jungheinrich GTE-släp flyttar 
dragtrucken utan problem tunga och medeltunga laster från A till B. Den kostnadseffektiva och kraftfulla drivmotorn med 
trefas växelströmsteknik ger hög prestanda, låg energiförbrukning och effektiv energiåtervinning tack vare regenerativ 
bromsning. Säker kurvtagning med assistanssystemet curveCONTROL. Den automatiska parkeringsbromsen förebygger risk 
för oavsiktlig bakåtrullning. Det säkrar dragtruckarna och släpen när de står stilla. Utmärkt ergonomi och teknik ger säkert 
och bekvämt arbete. Optimal förarplats: Enkel på- och avstigning, intuitiv och skonsam körning som i en personbil, praktisk 
enhandsmanövrering, LED-belysning och individuellt valbar tilläggsutrustning.

 

 

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

Fördelar

• Kraftfull och underhållsfri drivmotor med trefas växelströmsteknik

• Intuitiv manövrering med multifunktionsratten jetPILOT

• Säker kurvtagning tack vare styrvinkelberoende curveCONTROL

• Individuella tillval för en optimal arbetsplats

• Lättåtkomlig dragkoppling från förarpositionen

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.

Underhållsfri växelströmsteknik, 
regenerativ bromsning och snabbt 
batteribyte ger maximal 
dragkapacitet med minimal 
energiförbrukning.

Balansen är viktig: I denna dragtruck 
ger ett perfekt balanserat chassi alltid 
rätt dragkraft.

Med vårt effektiva dragtågssystem, 
bestående av våra dragtruckar ihop 
med våra släp, kan du optimera din 
logistik.

Effektivt drivkoncept med hög 
prestanda
• Hög prestanda samtidigt som 

driftkostnaderna sänks tack vare 
underhållsfri växelströmsteknik.

• Hög verkningsgrad med bästa 
energihushållning.

• Snabb acceleration och snabba 
körriktningsbyten.

• Underhållsfri drivmotor utan 
kolborstar.

• 2 års garanti på drivmotorn.
• Regenerativ inbromsning med 

energiåtervinning.

Långa drifttider med ett 
blysyrabatteri
• Energisparande växelströmsteknik 

och höga batterikapaciteter ger 
långa drifttider.

• Olika batterier från 375 till 620 Ah.
• Batteribyte från sidan för 

flerskiftsdrift (tillval).

Går att få med litiumjonteknik
• Hög tillgänglighet genom extremt 

korta laddningstider.
• Inget batteribyte behövs.
• Kostnadsbesparing genom längre 

livslängd och underhållsfritt 
jämfört med blysyrabatterier.

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

Bekväm och säker körning
• Alltid säkert grepp genom 

välbalanserat chassi.
• Extra dämpad förarplattform 

(tillval).
• Programmerbar 

krypkörningsknapp för körning 
med begränsad hastighet.

• Säker kurvhastighet med 
curveCONTROL.

Robust konstruktion för krävande 
driftsituationer
• Stötskyddad motorkåpa av stål.
• Extra hög frontkåpa av stål i hög 

kvalitet.
• Robusta LED-lampor (tillval).

Alltid välinformerad
• 2-tumsdisplayen för en komplett 

överblick över batteriets 
laddningstillstånd, drifttid, 
hastighet och felkoder.

• Aktivering av trucken med PIN- 
kod (tillval).

• Val mellan 3 olika körprogram 
(tillval).

Både bättre sikt och bättre synlighet
• Integrerat LED-varselljus (tillval) 

för bättre synlighet i dåligt belysta 
områden.

• Kollisionsrisken minskar avsevärt 
vid platser med dålig sikt med 
Floor-Spot (tillval) – genom att en 
röd ljuspunkt projiceras på golvet 
ca 3 m framför trucken.

Optimal ergonomi
• Låg plattformshöjd ger bekväm på- 

och avstigning.
• Individuell anpassning till varje 

driftbehov med tre alternativa 
körprogram.

• Snabb och enkel till- och 
frånkoppling av släp tack vare 
halvautomatisk fjärrupplåsning 
(tillval) av kopplingen från 
förarplatsen.

• Finns med olika ryggstöd.
• Elektrisk styrning liknande som i en 

bil med multifunktionsratten 
jetPILOT.

• Olika kopplingar för olika typer av 
släp.

• Alla däck är halvmassiva (även 
drivhjulet) för hög körkomfort.

Extrautrustning
• Olika kopplingar.
• Backningsknapp för bekväm till- 

och frånkoppling.
• Hydrauliska eller elektriska 

försörjningsanslutningar för våra 
släp GTE.

• Robust och universellt användbar 
tillvalsbygel för t.ex. datautrustning.

• Ytterligare tillval för 
behovsanpassad konfiguration av 
dragtruckarna.



Modellöversikt
Den rätta modellen för dina applikationer:

Namn Nominell dragkraft Körhastighet utan last

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

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

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

EZS 350 XL Komfort 1000 N 12,5 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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