
Ηλεκτροκίνητο μηχάνημα έλξης
EZS C40
Ικανότητα έλξης: 4000 kg



Ο ιδανικός ελκυστήρας
για χρήση σε εσωτερικούς και 
εξωτερικούς χώρους
Τέλεια πρόσφυση σε διαφορετικούς τύπους δαπέδου/εδάφους

Ο ευέλικτος και οικονομικά αποδοτικός τράκτορας όρθιου χειριστή  EZS C40 είναι η τέλεια λύση για τη συνδυαστική 
χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Είτε σε λείο βιομηχανικό δάπεδο είτε σε ανώμαλο έδαφος σε 
εξωτερικούς χώρους, τα ελαστικά υψηλής ελαστικότητας εγγυώνται άριστη πρόσφυση σε κάθε περίπτωση. Ο 
πολυμορφικός τράκτορας εντυπωσιάζει επίσης και κατά την εργασία με ειδικά ρυμουλκούμενα ή κατά την έλξη συρμών 
με ρυμουλκούμενα τύπου  Taxi.Η βέλτιστη ορατότητα και εύκολη πρόσβαση προς τον σύνδεσμο επιτρέπουν 
αποτελεσματική και άνετη εργασία. Χάρη στον παντοδύναμο οικονομικό τριφασικό κινητήρα  24 V επιτυγχάνονται 
κορυφαίες επιδόσεις, ισχυρή επιτάχυνση και υψηλές τελικές ταχύτητες. Ο σύνδεσμος γενικής χρήσης διασφαλίζει 
ευελιξία, καθώς  μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διαφορετικούς τύπους ρυμουλκούμενων.Η χαμηλή πλατφόρμα θέσης 
χειριστή επιτρέπει εύκολη επιβίβαση και αποβίβαση για ξεκούραστη εργασία, όταν απαιτούνται συχνές στάσεις. Η 
μικρή απόσταση από τη θέση χειριστή προς το φορτίο, η υποστηρικτική πλάτη καθίσματος, το τιμόνι πολλαπλών 
λειτουργιών jetPILOT καθώς και διάφορα συστήματα ασφάλειας οδήγησης εγγυώνται άνεση και ασφάλεια.

 

 

* Σύμφωνα με τους όρους εγγύησής μας. Παρακαλώ ανατρέξτε στον ιστότοπό μας για λεπτομέρειες.

Όλα τα πλεονεκτήματα με μια ματιά

• Κινητήριος τροχός υψηλής ελαστικότητας (SE) και μεγάλη απόσταση από το 
έδαφος.

• Πανίσχυρος τριφασικός κινητήρας οδήγησης, χωρίς απαίτηση συντήρησης.

• curveCONTROL για ασφαλή κίνηση σε στροφές.

• Παλμικό σύστημα ελέγχου.

• Ημιαυτόματη απασφάλιση συνδέσμου μέσω τηλεχειρισμού (προαιρετικά).

Χωρίς καμία ανησυχία. Χωρίς συμβιβασμό.

Με το Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus, σας δίνουμε μια 
μακροπρόθεσμη υπόσχεση απόδοσης έως και 8 έτη στους 
υψηλής ποιότητας συσσωρευτές ιόντων λιθίου μας. Έτσι, 
μπορείτε να συγκεντρωθείτε πλήρως στις εργασίες σας, 
χωρίς καμία ανησυχία.

Ικανοποίηση 100%. Εγγυημένα.

Πιστεύουμε απόλυτα ότι τα πλεονεκτήματα της 
τεχνολογίας ιόντων λιθίου θα σας πείσουν. Σας εγγυόμαστε 
ότι έως και 6 μήνες μετά την παράδοση μπορείτε να 
επιστρέψετε εύκολα και γρήγορα στην αρχική τεχνολογία 
που χρησιμοποιούσατε, χωρίς να χρειαστεί να 
αιτιολογήσετε την επιλογή σας.



Τράκτορες Jungheinrich
για μέγιστο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Απόδοση Ασφάλεια Εξατομίκευση
Μέγιστη ισχύς με τα 
αποδοτικότερα μηχανήματα 
στην αγορά

Άριστες προϋποθέσεις για 
ασφαλή εργασία

Ένα μηχάνημα τόσο μοναδικό 
όσο και η επιχείρησή σας

Αξιοποιήστε στο έπακρο τους 
ελκυστήρες σας και βασιστείτε 
στην πλήρη ισχύ της τεχνολογίας 
ιόντων λιθίου σε συνδυασμό με 
τους πρωτοποριακούς τριφασικούς 
κινητήρες.

Προγράμματα οδήγησης με 
δυνατότητα εξατομικευμένης 
επιλογής για μεγαλύτερη ασφάλεια 
κατά την οδήγηση και ευέλικτη 
προσαρμογή σε κάθε ανάγκη 

Επωφεληθείτε από τα πολλά και 
διαφορετικά πλεονεκτήματα 
εργονομίας που κάνουν την εργασία 
με τα μηχανήματα έλξεως 
Jungheinrich εξαιρετικά αποδοτική 
και άνετη.

Πρωτοποριακή τεχνολογία 
τριφασικού ρεύματος AC
• Τεχνολογία τριφασικού 

ρεύματος για μεγαλύτερη 
απόδοση με ταυτόχρονη μείωση 
των λειτουργικών εξόδων

• Υψηλός βαθμός απόδοσης με 
εξαιρετική εξοικονόμηση 
ενέργειας

• Ισχυρή επιτάχυνση.
• Γρήγορη αλλαγή κατεύθυνσης 

πορείας.
• Κινητήρας οδήγησης χωρίς 

ψήκτρες άνθρακα που δεν 
χρειάζεται συντήρηση

• 2ετής εγγύηση για τον κινητήρα 
οδήγησης.

Συσσωρευτής μολύβδου - οξέως με 
μεγάλη διάρκεια λειτουργίας
• Τεχνολογία τριφασικού 

ρεύματος για εξοικονόμηση 
ενέργειας, αλλά και μεγάλη 
χωρητικότητα μπαταρίας για 
παρατεταμένη διάρκεια χρήσης.

• Στάνταρ έκδοση: 3 PzS 465 Ah.
• Προαιρετικά διαθέσιμη 

χωρητικότητα μπαταρίας: 620 
Ah.

Διαθέσιμο με τεχνολογία ιόντων 
λιθίου
• Εξαιρετικά σύντομοι χρόνοι 

φόρτισης για μεγάλη 
διαθεσιμότητα

• Δεν απαιτείται αλλαγή 
συσσωρευτή.

• Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και 
μηδενική απαίτηση συντήρησης 
για εξοικονόμηση κόστους σε 
σύγκριση με τις μπαταρίες 
μολύβδου-οξέος

• Μηδενική εκπομπή αερίων, 
καμία απαίτηση για χώρους 
φόρτισης και για αερισμό

Άνετη και ασφαλής οδήγηση
• Παλμικό σύστημα ελέγχου: Η 

προεπιλεγμένη ταχύτητα στον 
διακόπτη οδήγησης διατηρείται 
σε κάθε κατάσταση οδήγησης, 
ακόμα και σε ανωφέρειες / 
κατωφέρειες.

• Τρία ρυθμιζόμενα προγράμματα 
οδήγησης για εξατομικευμένη 
προσαρμογή σε κάθε ανάγκη

• Αναγεννητική πέδηση με 
ανάκτηση ενέργειας κατά τη 
μείωση της ταχύτητας οδήγησης

• Ασφαλής πορεία σε στροφές 
μέσω της αυτόματης μείωσης 
ταχύτητας curveCONTROL, ώστε 
το όχημα να παραμένει πάντα 
υπό τον έλεγχο του οδηγού.

Συνεχής ενημέρωση
• Πλήθος οργάνων ενδείξεων και 

ρυθμίσεων για πλήρη εποπτεία 
οποιαδήποτε στιγμή

• CanDis (προαιρετικό) που 
ενημερώνει για την κατάσταση 
φόρτισης της μπαταρίας, τον 
αριθμό ωρών λειτουργίας και 
τους κωδικούς σφάλματος.

• Ενεργοποίηση του οχήματος 
μέσω κωδικού ΡΙΝ και επιλογή 
τριών προγραμμάτων οδήγησης 
μέσω πληκτρολογίου 
(προαιρετικά)

• Ρυθμιζόμενες παράμετροι 
οδήγησης μέσω του CanDis και 
του CanCode (προαιρετικά).

Βέλτιστη εργονομία
• Χαμηλή πλατφόρμα θέσης οδηγού 

για συχνή επιβίβαση και 
αποβίβαση χωρίς κόπο.

• Σύντομες διαδρομές του χειριστή 
από τη θέση οδηγού προς το 
σύνδεσμο ή προς το φορτίο.

• Ο σύνδεσμος είναι ορατός και 
εύκολα προσβάσιμος από κάθε 
θέση.

• Ημιαυτόματη απασφάλιση του 
συνδέσμου μέσω τηλεχειρισμού 
(προαιρετικά) από τη θέση οδηγού 
για γρήγορη και εύκολη ζεύξη και 
απόζευξη των ρυμουλκουμένων.

• Ηλεκτρικό σύστημα διεύθυνσης 
με τιμόνι jetPILOT.

• Διάφοροι σύνδεσμοι για 
διαφορετικούς τύπους 
ρυμουλκουμένων

• Όλοι οι τροχοί 
(συμπεριλαμβανομένου του 
κινητήριου τροχού) σε έκδοση SE 
για αυξημένη άνεση στην 
οδήγηση.

Ανθεκτική κατασκευή, ιδανική για 
την πιο σκληρή χρήση
• Πλαίσιο από φύλλο χάλυβα 8 mm 

υψηλής ποιότητας
• Έντονα ανυψωμένη ποδιά 

πλαισίου στο μπροστινό καπό.
• Ελαστικά SE – και στον κινητήριο 

τροχό – για την άνεση του 
οδηγού και την προστασία του 
μηχανήματος

• Μεγάλη απόσταση από το έδαφος.

Πρόσθετα στοιχεία εξοπλισμού
• Ελαστικά SE non marking
• Βηματική λειτουργία και στις δύο 

πλευρές στην πλάτη καθίσματος 
για εύκολη ζεύξη και απόζευξη 
των ρυμουλκουμένων.

• Απασφάλιση του συνδέσμου μέσω 
τηλεχειρισμού.

• Πρόσθετο προστατευτικό 
πρόσκρουσης από χάλυβα ή 
καουτσούκ.

• Βάση συγκράτησης για 
εξαρτήματα ασύρματης 
μετάδοσης δεδομένων.

• Πτυσσόμενο κάθισμα οδηγού για 



Μοντέλο Επισκόπηση
Το σωστό μοντέλο για τις εφαρμογές σας:

όνομα Ονομαστική δύναμη έλξης Ταχύτητα οδήγησης χωρίς φορτίο

EZS C40 800 N 12,5 km/h

Jungheinrich Hellas ΕΠΕ
Φιλιππουπόλεως 10, Θέση Λουτρό
13678 Αχαρνές
Τηλ. 210 2447800
Φαξ 210 2447799

info@jungheinrich.gr  
www.jungheinrich.gr

 

 

Τα εργοστάσια παραγωγής στο 
Norderstedt, Moosburg και Landsberg 

είναι πιστοποιημένα όπως αντίστοιχα 
και το κέντρο διακίνησης 

ανταλλακτικών στο Καλτενκιρχεν
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