
Elektriskais vilcējs
EZS 7280
Vilkšanas jauda: 28000 kg



Lieljaudas vilcējs
visaugstākajām prasībām.
Smagu kravu transportēšana lidostā vai ražošanas uzņēmuma teritorijā.

Izturīgais un īpaši spēcīgais lieljaudas vilcējs EZS 7280 ir vislabākā izvēle smagu kravu transportēšanai, piemēram, lidostās vai 
rūpniecības uzņēmumos. Tas ir spīdošs ne vien iekštelpās, bet arī āra apstākļos un spēj veikt garas distances, velkot 
maksimāli 28 000 kg smagas kravas.Savu stipro pusi tas jo īpaši parāda, pārvadājot lielas kravas uz rampām: Pateicoties 
automātiskai stāvbremzei un palīgsistēmai kustības uzsākšanai kāpumā, apstāšanās un kustības uzsākšana nerada nekādas 
problēmas. Mazais apgriešanās rādiuss un pēc izvēles pieejamie progresīvie litija jonu akumulatori nodrošina maksimālu 
efektivitāti braucot.Sēdus vadāmais vilcējs piedāvā ergonomisku darba vietu ar mazu iekāpšanas augstumu, regulējamu 
stūres pozīciju un pedāļu izvietojumu kā automašīnā. Rāmja KTL pārklājums (KTL - katodiskā lakošana iegremdējot) aizsargā 
vilcēju arī nelabvēlīgos laika apstākļos. Vadītājiem opcionāli pieejamas kabīnes aizsardzībai pret nelabvēlīgiem laikapstākļiem, 
pēc izvēles ar veramām vai bīdāmām durvīm.

 

 

* Plašāku informāciju par garantijas nosacījumiem varat atrast mūsu mājas lapā.

Visas priekšrocības īsumā

• Automātiska stāvbremze un palīgsistēma kustības uzsākšanai kāpumā 
izmantošanai uz rampām

• Komfortabla darba vieta ar pedāļu izvietojumu kā automašīnā

• Mazs apgriešanās rādiuss, pateicoties lielam stūres pagrieziena leņķim

• Optimāla pretkorozijas aizsardzība, pateicoties KTL pārklājumam

• Augsta energoefektivitāte, ko nodrošina divi 10 kW piedziņas motori

Bez raizēm. Bez kompromisiem.

Ar Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus, mēs apsolām mūsu 
lieliskās kvalitātes litija jonu akumulatoru ilgtermiņa 
veiktspēju — līdz pat 8 gadiem, tādēļ jūs varat pilnībā 
koncentrēties savu galveno uzdevumu risināšanai.

100 % apmierinātība. Garantēti.

Mēs esam droši, ka mūsu litija jonu tehnoloģija Jūs pārliecinās. 
Tādēļ mēs nodrošinām Jums iespēju 6 mēnešu laikā pēc 
piegādes ātri un vienkārši atgriezties pie Jūsu iepriekš 
izmantotās tehnoloģijas, nesniedzot nekādus paskaidrojumus.



Jūsu Jungheinrich vilcējs,
lai Jūs kā klients gūtu maksimālu labumu.

Efektivitāte Drošība Individualitāte
Maksimāla veiktspēja ar 
efektīvākajiem iekrāvējiem.

Vislabākie priekšnoteikumi 
drošam darbam.

Iekrāvējs, kas ir tikpat 
individuāls kā Jūsu bizness.

Šim vilcējam ir dubulta enerģija. Vai 
pat trīskārša – atkarībā no tā, kādas 
ietilpības akumulatoru Jūs izvēlaties.

Darbā nesatricināms: pateicoties 
izturīgai konstrukcijai, kas garantē 
maksimālu drošību, un efektīvai 
pretkorozijas aizsardzībai, kas 
nodrošina maksimālu veiktspēju 
jebkuros apstākļos.

Šajā ergonomiskajā vadītāja darba vietā 
ar intuitīvi veidotu vadības koncepciju 
vilcējs un vadītājs brauc teju autopilotā.

Inovatīva trīsfāzu tehnoloģija
• Lielāka veiktspēja ar vienlaikus 

samazinātām ekspluatācijas 
izmaksām, pateicoties 
bezapkopes trīsfāzu tehnoloģijai.

• Augsta efektivitāte ar izcilu 
enerģijas ietaupījumu.

• Spēcīgs paātrinājums un liels 
beigu ātrums, arī transportējot 
kravu.

• Ātra braukšanas virziena maiņa.
• Bezapkopes vilces dzinējs.
• 2 gadu garantija vilces dzinējam.

Ilgs darbības laiks, izmantojot svina- 
skābes akumulatoru
• Enerģiju taupošā trīsfāzu 

tehnoloģija un lielā akumulatoru 
ietilpība nodrošina ilgu darbības 
laiku.

• Divi dažādi garenbāzes varianti 
atšķirīgiem akumulatora izmēriem 
ar maksimālo ietilpību līdz 930 
Ah.

Pieejami ar litija jonu tehnoloģiju
• Augsta pieejamība, pateicoties 

īpaši īsam uzlādes laikam.
• Nav nepieciešama akumulatora 

nomaiņa.
• Samazinātas izmaksas, pateicoties 

ilgākam kalpošanas laikam, un 
tam, ka, salīdzinot ar svina-skābes 
akumulatoriem, nav jāveic 
apkope.

• Nav nepieciešamas speciālas 
telpas uzlādei un ventilācija, jo 
neveidojas gāzes.

Opcionāla litija jonu akumulatoru 
komforta uzlādes sistēma
• Uzlādes sistēma ar komforta 

klases lādēšanas ligzdu un 
spraudni, kas ļauj veikt 
starpuzlādi, ekonomējot laiku.

• Sniedz iespēju veikt ergonomisku 
un drošu uzlādi darba 
pārtraukumos.

• Nav nepieciešams papildus atvērt 
akumulatora nodalījuma vāku.

• Vienkārša un intuitīva lietošana.

Drošība jebkurā braukšanas situācijā
• Visaptverošs drošības aprīkojums 

augstai braukšanas dinamikai un 
veiktspējai.

• Braukšanas ātruma samazināšana 
līkumos, ko nodrošina 
“curveCONTROL” sistēma.

• Plaša kabīne ar optimālu 
redzamību visos virzienos.

• Automātiska stāvbremze ar 
aizsardzību pret ripošanu atpakaļ: 
neatrodoties kustībā, vilcējs un 
piekabe tiek automātiski 
nodrošināti pret ripošanu.

• Palīgsistēma kustības uzsākšanai 
kāpumā novērš vilcēja ripošanu 
atpakaļ, uzsākot kustību uz 
rampas.

• Droša kustības uzsākšana uz 
jebkādas pamatnes, pateicoties 
pretslīdes regulēšanas sistēmai 
(ASR).

Izturīgs izpildījums jebkurai ikdienas 
situācijai
• Līdz 20 mm biezs tērauda rāmis.
• Apakšējais rāmis ar KTL 

pārklājumu (KTL - katodiskā 
lakošana iegremdējot) efektīvai 
pretkorozijas aizsardzībai.

• Izturīgs priekšējais pārsegs ar 
paaugstinātiem stūriem un tikpat 
izturīgu vidusdaļas priekšpusi, kā 
arī uz atpakaļ atbīdītu priekšējo 
stiklu.

Ergonomiska darba vieta
• Intuitīvi veidots, automašīnai līdzīgs 

vadītāja darba vietas izkārtojums 
kabīnē.

• Zema iekāpšana zona ar līdzenu 
kāju nodalījumu.

• Tāds pats pedāļu izvietojums kā 
automašīnā.

• Ātruma regulēšanas sistēma atslogo 
vadītāju, veicot garākus 
pārbraucienus (opcija).

• Vienkārša stūres rata regulēšana 
vadītājiem ar atšķirīgiem auguma 
parametriem.

• Sakabi var labi pārredzēt no sēdus 
pozīcijas un tai var viegli piekļūt.

• Uz vadītāja ērtībām orientēta mantu 
novietņu koncepcija, kas nodrošina 
intuitīvu darba norisi.

• Apsildes sistēma nodrošina 
patīkamu salona temperatūru. 
Uzlabotās gaisa izplūdes atveres 
novērš stiklu aizsvīšanu.

Plašs papildaprīkojuma klāsts
• Dažādi sakabju varianti.
• Priekšējās gaismas ar LED 

spuldzēm.
• SE riepas.
• "Floor-Spot".
• Mirgojošās un rotējošās bākugunis.
• Aizsargrežģi priekšējiem un 

pakaļējiem gaismas lukturiem.
• Datu pārraides ierīču turētājs.



Modeļa pārskats
Jūsu lietojumprogrammām piemērots modelis:

Nosaukums Nominālā spriedze Braukšanas ātrums bez kravas

EZS 7280 5600 N 25 km/h

EZS 7280 XL 5600 N 25 km/h

SIA Jungheinrich Lift Truck
Rītausmas iela 23
Rīga, LV-1058
Latvija
Telefons +371 67 813 913
Fakss +371 67 813 911

info@jungheinrich.lv  
www.jungheinrich.lv

 

 

Jungheinrich rūpnīcas, pārdošana un 
serviss Eiropā ISO 9001/ ISO 14001.  

Jungheinrich iekrāvēji atbilst Eiropas 
Savienības drošības prasībām.  
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