
Elektriskais vilcējs
EZS 010
Vilkšanas jauda: 1000 kg



Kompakts mazgabarīta vilcējs
vieglāku darbu veikšanai.
Mazāku kravu transportēšanai īsās distancēs.

Mūsu kompaktais un daudzpusīgais mazgabarīta vilcējs EZS 010 ir ideāls palīgs, velkot piekabes ar maksimāli 1000 kg 
smagām kravām. Tas ir lieliski piemērots ekonomiskai, ātrai un vienkāršai kravu transportēšanai šaurībā vai ar piekabju 
sastāvu. Vilcēja stiprās puses vislabāk atklājas visur tur, kur nelielā attālumā jāpārvieto mazas kravas, piemēram, lielveikalā vai 
slimnīcā. 24 V trīsfāzu dzinējs nodrošina augstu energoefektivitāti, kamēr ar rāmi aizsargātais dzenošais ritenis un optimāli 
pārredzamā, viegli aizsniedzamā sakabes ierīce gādā par lielāku drošību. Turklāt ir pieejamas dažādas sakabes sistēmas 
visdažādāko veidu piekabēm.Pārskatāmā, ļoti parocīgā konstrukcija sniedz iespēju apgriezties turpat uz vietas. Ergonomiskā 
drošības dīseles galva un trīs izvēlei pieejamās braukšanas programmas padara darbu ar mazgabarīta vilcēju maksimāli 
efektīvu un patīkamu.

Visas priekšrocības īsumā

• Īpaši manevrētspējīgs un kompakts

• Bezapkopes 24 V trīsfāzu vilces dzinējs

• Ergonomiska un droša dīseles galva

• Iebūvēts lādētājs uzlādei no jebkuras kontaktligzdas

• Daudzveidīgas sakabes sistēmas visdažādāko veidu piekabēm



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 enerģija nebeidzas 
nekad: iebūvētais lādētājs nodrošina 
ātru, vienkāršu uzlādi no jebkuras 
kontaktligzdas.

Noliktavā svarīgi ir vienmēr saglabāt 
pārredzamību. Mēs Jūsu vadītājiem 
sniedzam atbalstu, piedāvājot 
daudzveidīgus displejus.

Mūsu vilcēju klāsts piedāvā maksimālas 
pielāgošanas iespējas ar plašu dažādu 
sakabes ierīču sortimentu gandrīz 
katram izmantošanas gadījumam. 

Inovatīva trīsfāzu tehnoloģija
• Lielāka veiktspēja ar vienlaikus 

samazinātām ekspluatācijas 
izmaksām, pateicoties 
bezapkopes trīsfāzu tehnoloģijai.

• Augsta efektivitāte ar izcilu 
enerģijas ietaupījumu.

• Spēcīgs paātrinājums.
• Bezapkopes vilces dzinējs bez 

ogles sukām.
• 2 gadu garantija vilces dzinējam.
• Viegla piekļuve visām detaļām, 

pateicoties viendaļīgam 
priekšējam pārsegam, kas ir 
piestiprināts ar tikai divām 
skrūvēm.

• Droša aizsardzība pret dubļiem, 
putekļiem un mitrumu, 
pateicoties vadības sistēmas un 
kontaktspraudņa hermētiski 
noslēgtajam korpusam saskaņā ar 
IP 54.

Efektīva darbība
• Vienkārša uzlāde no jebkuras tīkla 

kontaktligzdas, pateicoties 
iebūvētam lādētājam.

Vienmēr lietas kursā
• Visaptveroši indikācijas un 

regulēšanas instrumenti jebkurā 
brīdī nodrošina pilnīgu 
pārskatāmību.

• Kombinēta izlādes kontrollampiņa 
(trīskrāsaina gaismas diode) ar 
uzlādes stāvokļa indikatoru.

• "CanDis" (opcija) informē vadītāju 
par akumulatora uzlādes stāvokli, 
akumulatora darba stundām, kā 
arī kļūmju kodiem.

• Iekrāvēja aktivizēšana ar PinCode 
un iespēja izvēlēties kādu no trīs 
braukšanas programmām, 
izmantojot tastatūru (opcija).

• Iestatāmi braukšanas parametri, 
izmantojot "CanDis" un 
"CanCode” (opcija).

Ergonomiska strādāšana
• Vadītāja ergonomiskajām 

vajadzībām optimāli pielāgota 
dīseles galva.

• Skaidrs krāsu sadalījums, kā arī 
slēdži ar padziļinātu/izceltu formu 
intuitīvai iekrāvēja vadībai.

• Vadītāja roku novietojumam 
optimāli pielāgots roktura slīpums.

• Viegla piekļuve palēninātās 
braukšanas režīma slēdzim, braucot 
ar vertikāli novietotu dīseli.

• Bezkontakta sensori, kas ir 
aizsargāti saskaņā ar aizsardzības 
klasi IP 65, tādējādi nodrošinot 
maksimālu aizsardzību pret 
darbības pārtraukumiem.

• Vienlīdz ērta vadība jebkurā dīseles 
pozīcijā, pateicoties balansiera 
slēdzim.

Individuāli sakabes ierīces risinājumi
• Iespējama izmantošana ar dažādu 

veidu piekabēm, gan ar standarta 
sakabes ierīcēm (piem., 
spraudsavienojums), gan speciāli 
pielāgotām sakabes ierīcēm.

• Standarta sakabes ierīces pie šasijas 
uzstāda, ja piekabe ir aprīkota ar 
stūrēšanas kinemātiku.

• Iespēja izmantot sakabes sviru ar 
pielāgotu balstu piekabēm, kuras 
pašas nav stūrējamas. Tādējādi tiek 
nodrošināta vienkārša piekabju 
stūrēšana un vadība bez jebkādiem 
sarežģījumiem.



Modeļa pārskats
Jūsu lietojumprogrammām piemērots modelis:

Nosaukums Nominālā spriedze Braukšanas ātrums bez kravas

EZS 010 200 N 6 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.  


	Elektriskais vilcējs
	EZS 010
	Vilkšanas jauda: 1000 kg


	Kompakts mazgabarīta vilcējs
	vieglāku darbu veikšanai.
	Mazāku kravu transportēšanai īsās distancēs.
	Visas priekšrocības īsumā



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

	Modeļa pārskats
	Jūsu lietojumprogrammām piemērots modelis:


