
Ηλεκτροκίνητο μηχάνημα έλξης
EZS 7280
Ικανότητα έλξης: 28000 kg



Ο ελκυστήρας υψηλών επιδόσεων
για απαιτήσεις εξαιρετικά σκληρής 
χρήσης
Μεταφορά φορτίων πολύ μεγάλου βάρους σε αεροδρόμια ή βιομηχανικές 
εγκαταστάσεις

Ο στιβαρός και εξαιρετικά δυνατός τράκτορας υψηλών επιδόσεων  EZS 7280 είναι η καλύτερη δυνατή επιλογή για τη 
μεταφορά βαριών φορτίων, π.χ. σε πίστες αεροδρομίων ή στη βιομηχανία. Εντυπωσιάζει στη χρήση τόσο σε 
εσωτερικούς, όσο και σε εξωτερικούς χώρους, καλύπτοντας  μεγάλες αποστάσεις  με  μέγιστη ελκτική ισχύ έως  28.000 
kg.Ιδίως κατά τη  μεταφορά  μεγάλων φορτίων σε ράμπες αποδεικνύει τα δυνατά του σημεία: Το αυτόματο φρένο 
στάθμευσης και το σύστημα υποβοήθησης εκκίνησης σε ανωφέρειες επιτρέπουν την απλή και εύκολη στάθμευση και 
εκκίνηση. Η  μικρή ακτίνα στροφής και, κατ' επιλογή, η εξελιγμένη  μπαταρία ιόντων λιθίου εγγυώνται  μέγιστη 
αποδοτικότητα κατά την οδήγηση.Αυτός ο τράκτορας  με κάθισμα διαθέτει εργονομική θέση εργασίας  με χαμηλό 
σκαλοπάτι επιβίβασης, ρυθμιζόμενη θέση τιμονιού και πεντάλ όπως στα επιβατικά αυτοκίνητα. Η επίστρωση KTL του 
πλαισίου προστατεύει το όχημα ακόμη και στις πιο ακραίες συνθήκες. Για το χειριστή διατίθεται προαιρετικά καμπίνα 
παντός καιρού, κατ' επιλογή με πτυσσόμενη ή συρόμενη πόρτα.

 

 

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

Όλα τα πλεονεκτήματα με μια ματιά

• Αυτόματο φρένο στάθμευσης και σύστημα υποβοήθησης εκκίνησης σε 
ανωφέρειες για ράμπες

• Άνετη θέση εργασίας με πεντάλ όπως στα επιβατικά αυτοκίνητα
• Μεγάλη γωνία διεύθυνσης και μικρή ακτίνα στροφής
• Επίστρωση KTL για άριστη αντιδιαβρωτική προστασία
• Δύο κινητήρες μηχανισμού κίνησης 10 kW για υψηλή ενεργειακή απόδοση

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

Αυτός ο ελκυστήρας διαθέτει 
ενέργεια για δύο. Ή ακόμα και για 
τρεις, ανάλογα με το μέγεθος 
μπαταρίας που θα επιλέξετε.

Η υπερδύναμη σε κάθε απαίτηση: 
Στιβαρή κατασκευή για μέγιστη 
ασφάλεια και αποτελεσματική 
αντιδιαβρωτική προστασία για 
κορυφαία απόδοση υπό όλες τις 
συνθήκες.

Σε αυτήν την εργονομική θέση 
οδηγού με το έξυπνο σύστημα 
χειρισμού η οδήγηση γίνεται σχεδόν 
από μόνη της, για τον ελκυστήρα και 
τον οδηγό.

Πρωτοποριακή τεχνολογία 
τριφασικού ρεύματος AC
• Τεχνολογία τριφασικού 

ρεύματος για μεγαλύτερη 
απόδοση με ταυτόχρονη μείωση 
των λειτουργικών εξόδων

• Υψηλός βαθμός απόδοσης με 
εξαιρετική εξοικονόμηση 
ενέργειας

• Δυναμική επιτάχυνση και υψηλή 
τελική ταχύτητα ακόμα και με 
φορτίο.

• Γρήγορη αλλαγή κατεύθυνσης 
πορείας.

• Κινητήρας οδήγησης που δεν 
χρειάζεται συντήρηση.

• 2ετής εγγύηση για τον κινητήρα 
οδήγησης.

Συσσωρευτής μολύβδου - οξέως με 
μεγάλη διάρκεια λειτουργίας
• Τεχνολογία τριφασικού 

ρεύματος για εξοικονόμηση 
ενέργειας και μεγάλη 
χωρητικότητα μπαταρίας για 
παρατεταμένη διάρκεια χρήσης

• Δύο διαφορετικά μεταξόνια για 
διαφορετικά μεγέθη μπαταριών 
με μέγιστη χωρητικότητα έως 
930 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

Προαιρετικό σύστημα φόρτισης 
comfort για συσσωρευτές ιόντων 
λιθίου
• Σύστημα φόρτισης με υποδοχή 

και βύσμα φόρτισης comfort για 

Ασφάλεια σε κάθε κατάσταση 
οδήγησης
• Ολοκληρωμένος εξοπλισμός 

ασφάλειας για υψηλή δυναμική 
οδήγησης και απόδοση

• curveCONTROL για μείωση της 
ταχύτητας οδήγησης σε πορεία 
σε στροφές

• Ευρύχωρα διαμορφωμένη 
καμπίνα με βέλτιστη 
πανοραμική ορατότητα.

• Αυτόματο φρένο στάθμευσης με 
προστασία από κύλιση προς τα 
πίσω: Κατά την ακινητοποίηση 
του οχήματος, το μηχάνημα 
έλξης και το ρυμουλκούμενο 
ασφαλίζουν αυτόματα.

• Το σύστημα υποβοήθησης hill 
assist αποτρέπει την κύλιση 
προς τα πίσω κατά την εκκίνηση 
στη ράμπα.

• Ασφαλής εκκίνηση σε κάθε τύπο 
εδάφους χάρη στο σύστημα 
αποτροπής ολίσθησης (ASR).

Στιβαρή κατασκευή για όλες τις 
καθημερινές καταστάσεις
• Ατσάλινο πλαίσιο πάχους έως 

20 mm.
• Βασικό πλαίσιο με επίστρωση 

KTL για αποτελεσματική 
αντιδιαβρωτική προστασία.

• Στιβαρή μπροστινή ποδιά με 
υπερυψωμένες γωνίες και 
εξίσου στιβαρό μεσαίο 
μπροστινό μέρος, καθώς και 
μπροστινό παρμπρίζ με εσοχή.

Εργονομική θέση εργασίας
• Έξυπνη διαμόρφωση θέσης στην 

καμπίνα οδηγού, όπως στα 
επιβατικά οχήματα

• Χαμηλό σκαλοπάτι εισόδου με 
επίπεδο χώρο για τα πόδια

• Συνήθης διάταξη πεντάλ όπως 
στα επιβατικά αυτοκίνητα

• Η εγκατάσταση ρύθμισης 
ταχύτητας διευκολύνει τον οδηγό 
σε μεγάλες αποστάσεις 
(προαιρετικά).

• Εύκολη ρύθμιση τιμονιού για 
οδηγούς ανεξαρτήτως σωματικού 
ύψους.

• Ο σύνδεσμος είναι εύκολα ορατός 
και άνετα προσβάσιμος από τη 
θέση καθίσματος.

• Πρακτικές σημεία αποθήκευσης 
για όλα όσα θα χρειαστεί ο 
χειριστής, ώστε να εργάζεται 
απερίσπαστα.

• Η θέρμανση φροντίζει για 
ευχάριστη θερμοκρασία στον 
εσωτερικό χώρο. Με τις 
βελτιστοποιημένες οπές 
εξαερισμού της αποτρέπει το 
θόλωμα των τζαμιών.

Ολοκληρωμένος πρόσθετος 
εξοπλισμός
• Διάφορες εκδόσεις συνδέσμων
• Μπροστινά φώτα σε έκδοση LED.
• Ελαστικά SE.
• Floor-Spot
• Φανοί φλας και περιστροφικοί 

φάροι.
• Προστατευτικό πλέγμα για 

μπροστινά και πίσω φώτα.
• Βάση στήριξης για εξαρτήματα 

ασύρματης μετάδοσης.



Μοντέλο Επισκόπηση
Το σωστό μοντέλο για τις εφαρμογές σας:

όνομα Ονομαστική δύναμη έλξης Ταχύτητα οδήγησης χωρίς φορτίο

EZS 7280 5600 N 25 km/h

EZS 7280 XL 5600 N 25 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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