
Elektriskais vilcējs
EZS 350
Vilkšanas jauda: 5000 kg



Daudzpusīgs stāvus vadāms vilcējs
vidēji smagām kravām.
Vēl efektīvāka preču transportēšana, strādājot pēc “pienvedēja” principa.

Mūsu izturīgajā un efektīvā vilcējā EZS 350 augsts braukšanas komforts sastopas ar lielu jaudu un maksimālu drošību. Īpaši 
labi tas sevi parāda, velkot līdz 5000 kg smagu piekabju sastāvu: kā ar Jungheinrich GTE piekabēm saskaņota sistēma tas bez 
problēmām spēj pārvadāt lielākas un vidēji smagas kravas no punkta A līdz punktam B. Ekonomiskais un jaudīgais trīsfāzu 
dzinējs pārliecina ar lielo jaudu, zemo enerģijas patēriņu un efektīvu enerģijas rekuperāciju no reģenerējošas bremzēšanas. 
Drošu līkumu izbraukšanu nodrošina palīgsistēma “curveCONTROL” un automātiskā stāvbremze ar aizsardzību pret ripošanu, 
kas vilcēju un piekabes notur nekustīgā stāvoklī. Pilnveidota ergonomika un tehnika ļauj strādāt droši un ekonomiski. 
Vienkārša uzkāpšana un nokāpšana, intuitīva un saudzīga braukšana kā ar vieglo automobili, praktiska vadība ar vienu roku, 
LED apgaismojums un daudzpusīgas individuālas pielāgošanas iespējas – tā izskatās optimāla vadītāja darba vieta.

 

 

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

Visas priekšrocības īsumā

• Jaudīgs bezapkopes trīsfāzu vilces dzinējs

• Intuitīva vadība, ko nodrošina daudzfunkcionāla stūre "jetPILOT"

• Droša līkumu izbraukšana ar “curveCONTROL”, kas pielāgojas stūres 
pagrieziena leņķim

• Individuālas opcijas optimālai darba vietai

• No vadītāja darba vietas viegli aizsniedzama sakabes ierīces

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.

Bezapkopes trīsfāzu tehnoloģija, 
reģeneratīvā bremzēšana un 
akumulatora nomaiņa, kas ietaupa 
laiku, ļauj sasniegt maksimālu vilces 
spēku un vienlaikus saglabāt mazu 
patēriņu.

Svarīgs ir līdzsvars: šī vilcēja vienmēr 
pareizu saķeri nodrošina perfekti 
līdzsvarota ritošā daļa.

Ar efektīvo piekabju sastāvu, kuru veido 
mūsu vilcēji kombinācijā ar 
Jungheinrich piekabēm, Jūs varat 
pārvietot arī lielas kravas.

Augstas veiktspējas un efektīva 
piedziņas koncepcija
• Lielāka veiktspēja ar vienlaikus 

samazinātām ekspluatācijas 
izmaksām, pateicoties 
bezapkopes trīsfāzu tehnoloģijai.

• Augsta efektivitāte ar izcilu 
enerģijas ietaupījumu.

• Spēcīgs paātrinājums un ātra 
braukšanas virziena maiņa.

• Bezapkopes vilces dzinējs bez 
ogles sukām.

• 2 gadu garantija vilces dzinējam.
• Reģeneratīva bremzēšana, 

nodrošinot enerģijas rekuperāciju.

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

tehnoloģija un lielā akumulatoru 
ietilpība nodrošina ilgu darbības 
laiku.

• Pieejami dažādu izmēru 
akumulatori: no 375 Ah līdz 620 
Ah.

• Iespēja izņemt akumulatoru 
sānos, darbam vairākās maiņās 
(opcija).

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.

Ērta un droša braukšana
• Droša saķere jebkurā brīdī, 

pateicoties izlīdzinātajai ritošajai 
daļai.

• Stāvēšanas platforma ar papildu 
amortizāciju (opcija).

• Programmējams palēninātās 
braukšanas režīma slēdzis 
braukšanai ar ierobežotu ātrumu.

• Drošs ātrums līkumos, ko 
nodrošina "curveCONTROL".

Izturīga konstrukcija, kas piemērota 
vissarežģītākajiem ekspluatācijas 
apstākļiem
• Pret triecieniem aizsargāts 

piedziņas pārsegs no tērauda.
• Īpaši augsta nerūsējošā tērauda 

šasijas aizsargplāksne pie 
priekšējā motora pārsega.

• Izturīgas LED lampas (opcija).

Vienmēr lietas kursā
• 2 collu displejs pilnīgai 

akumulatora uzlādes līmeņa, 
darba stundu skaita, braukšanas 
ātruma, kā arī kļūdu kodu 
pārredzamībai

• Iekrāvēja aktivizēšana ar PinCode 
(opcija).

• Izvēlei pieejamas 3 braukšanas 
programmas (opcija).

Labāka redzamība un pamanāmība
• Labāka redzamība nepietiekami 

apgaismotās zonās, pateicoties 
integrētajai DayLED dienas gaitas 
gaismai (opcija).

• "Floor-Spot” – ievērojami zemāks 
sadursmes risks nepārredzamās 
vietās, pateicoties apm. 3 m pirms 
iekrāvēja uz grīdas projicētam 
sarkanas gaismas punktam 
(opcija).

Optimāla ergonomika
• Ērta uzkāpšana/nokāpšana, 

pateicoties mazam platformas 
augstumam.

• Individuāla pielāgojamība jebkurai 
vajadzībai, pateicoties trīs 
alternatīvām braukšanas 
programmām.

• Ātra un vienkārša piekabes 
pievienošana/atkabināšana, 
pateicoties pusautomātiskajai 
tālvadības sakabes atbloķēšanas 
sistēmai (opcija), vadītājam 
atrodoties pie vadītāja pults.

• Pieejamas dažādas atzveltnes.
• Elektriskā stūres sistēma kā 

automašīnā ar “JetPilot” 
daudzfunkcionālo stūri.

• Atšķirīgas sakabes dažādu veidu 
piekabēm.

• Visi riteņi pieejami kā SE riteņi (arī 
dzenošais ritenis) augstam 
braukšanas komfortam.

Papildaprīkojums
• Dažādas sakabes ierīces.
• Aizmugurē uzstādīti taustiņi ērtai 

piekabes pievienošanai/ 
atvienošanai.

• Hidrauliski vai elektriski barošanas 
pieslēgumi mūsu piekabēm GTE.

• Izturīga, universāli izmantojama 
aptvere pēc izvēles uzstādāmām 
ierīcēm, piemēram, datu pārraides 
ierīcēm.

• Papildu opcijas vilcēju 
konfigurēšanai atbilstoši vajadzībai.



Modeļa pārskats
Jūsu lietojumprogrammām piemērots modelis:

Nosaukums Nominālā spriedze Braukšanas ātrums bez kravas

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

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

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

EZS 350 XL Comfort 1000 N 12,5 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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