
Elektrisk dragtruck
EZS 010
Dragkraft: 1000 kg



Den kompakta dragtrucken
för lättare drift.
För transport av små laster över korta sträckor.

Vår kompakta och mångsidiga minidragtruck EZS 010 är den perfekta hjälpredan för energisnål dragning av släp med upp till 
1 000 kg. Den är perfekt för en kostnadseffektiv, snabb och enkel transport av laster i trånga utrymmen eller med dragtåg. 
Optimal för livsmedelsaffärer och sjukhus samt överallt annars där mindre laster behöver transporteras kortare sträckor. 
24 V-drivmotorn med trefas växelströmsteknik ger hög energieffektivitet. Drivhjulet som är skyddat av chassit och den väl 
synliga, lättåtkomliga kopplingen tillför ytterligare säkerhet. Dessutom finns ett brett utbud av kopplingssystem för många 
olika typer av vagnar.Den lättöverskådliga, kompakta och användarvänliga designen möjliggör vändning på stället. Den 
ergonomiskt utformade, driftsäkra styrarmen och tre valbara körprogram gör arbetet med minidragtrucken mycket effektivt 
och bekvämt.

Fördelar

• Extremt smidig och kompakt

• Underhållsfri 24 V-drivmotor med trefas växelströmsteknik

• Ergonomisk och säker styrarm

• Inbyggd laddare för laddning i vanligt eluttag

• Brett utbud av kopplingssystem för många olika typer av släp



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.

Denna dragtruck får aldrig slut på 
energi: Den inbyggda laddaren 
garanterar snabb, okomplicerad 
laddning i vanliga eluttag.

På lagret är det A och O att alltid ha 
bra översikt. Vi stöder föraren med 
detta genom många olika displayer.

Vårt dragtruckssortiment erbjuder 
maximal flexibilitet tack vare det breda 
utbudet med olika kopplingar för 
nästan varje driftbehov. 

Innovativ växelströmsteknik
• Hög prestanda samtidigt som 

driftkostnaderna sänks tack vare 
underhållsfri växelströmsteknik.

• Hög verkningsgrad med bästa 
energihushållning.

• Snabb acceleration.
• Underhållsfri drivmotor utan 

kolborstar.
• 2 års garanti på drivmotorn.
• Lätt åtkomst till alla delar tack 

vare en frontkåpa i ett stycke med 
endast två skruvar.

• Säkert skydd mot damm och fukt 
genom kapslad styrenhet och 
kontakt enligt IP 54.

Effektiv drift
• Enkel laddning i varje eluttag tack 

vare inbyggd laddare.

Alltid välinformerad
• De optimalt arrangerade 

kontrollinstrumenten ger alltid 
föraren full överblick.

• Kombinerad laddningsvakt (3- 
färgad lysdiod) med 
laddningsindikator.

• CanDis (tillval) informerar om 
batteriets laddningstillstånd, 
drifttid och felkoder.

• Aktivering av trucken med PIN- 
kod och val mellan tre 
körprogram via knappsats (tillval).

• Inställbara körparametrar via 
CanDis och CanCode (tillval).

Arbeta ergonomiskt
• Styrhandtaget är perfekt anpassat 

till förarens ergonomiska behov.
• Färgsystematik och knappar med 

försänkt/upphöjd utformning för 
intuitiv manövrering.

• Optimalt anpassat handtag för 
truckföraren.

• Krypfartsknappen är lätt att nå vid 
körning med styrarmen i upprätt 
läge.

• Högsta driftsäkerhet med 
beröringsfria sensorer som är 
skyddade enligt IP65.

• Strömbrytare för enkel manövrering 
oavsett styrarmsläge.

Individuella kopplingslösningar
• Drift med olika typer av släp är 

möjlig, både via standardkopplingar 
(t.ex. instickskoppling) och 
anpassade kopplingar.

• Montering av standardkopplingar 
på chassit om släpet har en egen 
styrkinematik.

• Användning av en kopplingsarm 
med anpassad hållare för släp som 
inte kan styra själva. På så vis kan 
släpen enkelt styras.



Modellöversikt
Den rätta modellen för dina applikationer:

Namn Nominell dragkraft Körhastighet utan last

EZS 010 200 N 6 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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