
Elektrisk trækker
EZS 010
Træk kapacitet: 1000 kg



Den kompakte minitrækker
til lette opgaver.
Til transport af mindre laster over korte strækninger.

Vores kompakte og alsidige minitrækker EZS 010 er den perfekte hjælper til kraftbesparende trækning af anhængere med op 
til 1.000 kg. Den egner sig især til økonomisk, hurtig og enkel transport af laster på meget lidt plads eller i vogntog. 
Trækkeren viser især sin styrke, hvor mindre laster skal flyttes over korte strækninger, f.eks. i supermarkeder og på sygehuse. 
24-V-vekselstrømsmotoren giver høj energieffektivitet, og drivhjulet, der beskyttes af chassiset, samt det gode udsyn til den 
let tilgængelige kobling øger sikkerheden. Endvidere kan der fås et stort udvalg af koblingssystemer til vidt forskellige typer 
anhængere.Den overskuelige og let håndterbare konstruktion gør det muligt at vende på stedet. Det ergonomiske 
sikkerhedsstyrehåndtag samt tre forskellige køreprogrammer gør arbejdet med minitrækkeren meget effektivt og behageligt.

Alle fordele ved første øjekast

• Ekstrem manøvredygtig og kompakt

• Vedligeholdelsesfri 24 V-vekselstrømskøremotor

• Ergonomisk sikkerhedsstyrehåndtag

• Integreret lader til opladning i alle stikdåser

• Stort udvalg af koblingssystemer til vidt forskellige typer anhængere



Din Jungheinrich-trækker
giver maksimale fordele.

Effektivitet Sikkerhed Individualitet
Maksimal ydelse med de 
mest effektive trucks.

De bedste forudsætninger 
for sikkert arbejde.

En truck, der er lige så 
individuel som din 
virksomhed.

Denne trækker taber helt sikkert 
aldrig pusten: Den integrerede lader 
sikrer hurtig og ukompliceret 
opladning i enhver stikdåse.

På lageret er det altafgørende altid at 
bevare overblikket. Vi understøtter 
dine førere med alsidige 
visningselementer.

Vores sortiment af trækkere giver 
maksimal fleksibilitet med det brede 
udvalg af forskellige koblinger til 
næsten enhver indsats. 

Innovativ vekselstrømsteknik
• Den vedligeholdelsesfrie 

vekselstrømsteknik giver højere 
ydelse med samtidig reduktion af 
driftsomkostningerne.

• Høj virkningsgrad med fantastisk 
energiudnyttelse.

• Kraftig acceleration.
• Vedligeholdelsesfri køremotor 

uden kulbørster.
• 2 års garanti på køremotoren.
• Let adgang til alle dele via 

frontkappen, der består af én del 
og kun har to skruer.

• Sikker beskyttelse mod smuds, 
støv og fugt med indkapslingen af 
styring og stik i henhold til IP 54.

Effektiv drift
• Nem opladning i alle stikdåser 

med den integrerede lader.

Altid velinformeret
• Talrige visnings- og 

indstillingsinstrumenter giver altid 
det fulde overblik.

• Kombineret afladningsindikator 
(trefarvet lysdiode) med 
ladetilstandsvisning.

• CanDis (tilvalg) informerer om 
batteriladetilstand, driftstimetal 
og fejlkoder.

• Aktivering af trucken med 
pinkode og valg mellem tre 
køreprogrammer via tastatur 
(tilvalg).

• Indstillelige kørselsparametre 
med CanDis og CanCode (tilvalg).

Ergonomisk arbejde
• Styrestangshåndtag, der er optimalt 

tilpasset brugerens ergonomiske 
behov.

• Klar farvesystematik samt knap med 
sænket/hævet formgivning giver 
intuitiv betjening.

• Grebets vinkel er optimalt tilpasset 
brugerens håndstilling.

• Sneglefartskontakten er let 
tilgængelig, når man kører med 
lodret styrestang.

• Berøringsfrie sensorer beskyttet i 
henhold til beskyttelsesklasse IP 65, 
dermed maksimal sikkerhed mod 
svigt.

• En konstant god betjening i enhver 
styrestangsposition i kraft af 
vippekontakt.

Individuelle koblingsløsninger
• Kan anvendes med mange 

forskellige anhængertyper samt 
med standardkoblinger (f.eks. 
stikkobling) samt tilpassede 
koblinger.

• Montering af standardkoblinger på 
chassiset, når anhængeren har sin 
egen styrekinematik.

• Brug af en koblingsarm med 
tilpasset holder til anhængere, der 
ikke selv kan styre. Dermed opnås 
en enkel styring og problemfri 
dirigering af anhængere.



Model Oversigt
Den rigtige model til dine applikationer:

Navn Nominel trækkraft Kørehastighed uden last

EZS 010 200 N 6 km/h

Jungheinrich Danmark A/S
Øst: Mårkærvej 3, 2630 Taastrup
Vest: Vrøndingvej 5, 8700 Horsens
Telefon 7027 6040
Telefax 7027 6041

kontakt@jungheinrich.dk  
www.jungheinrich.dk

 

 

Vores fabrikker i Norderstedt, Moosburg 
og Landsberg, samt vores 

reservedelscenter i KaltenKirchen, er 
certificeret.

 

Jungheinrich truck opfylder de 
europæiske sikkerhedskrav.  
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