
Ηλεκτροκίνητο μηχάνημα έλξης
EZS 350
Ικανότητα έλξης: 5000 kg



Ο πολυμορφικός τρακτορας
για φορτία μέτριου βάρους
Για αποδοτικότερη μεταφορά εμπορευμάτων σε επαναλαμβανόμενες διαδρομές

Με τους στιβαρούς και αποδοτικούς τρακτορες της Jungheinrich EZS 350 συνδυάζονται η κορυφαία οδηγική άνεση με 
την τέλεια απόδοση και τη  μέγιστη ασφάλεια. Σε συρμό  με ρυμουλκούμενα φορτία έως  5.000 kg, αυτό το όχημα 
εντυπωσιάζει με τα δυνατά του σημεία. Σε αρμονική συνεργασία με τα ρυμουλκούμενα Jungheinrich GTE, μετακινεί με 
άνεση φορτία  μεγάλου και  μέτριου βάρους από το ένα σημείο στο άλλο. Ο οικονομικός και πανίσχυρος τριφασικός 
κινητήρας κερδίζει τις εντυπώσεις  με τις υψηλές του επιδόσεις, τη χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και την 
αποτελεσματική ανάκτηση ενέργειας χάρη στην αναγεννητική πέδηση. Για την πορεία σε στροφές  με ασφάλεια 
φροντίζουν το σύστημα υποβοήθησης  curveCONTROL καθώς και το αυτόματο φρένο στάθμευσης  με προστασία από 
κύλιση προς τα πίσω, που ασφαλίζει τον ελκυστήρα και το ρυμουλκούμενο όσο παραμένουν ακινητοποιημένα. Η 
εξελιγμένη εργονομία και τεχνολογία επιτρέπουν τη χρήση  με ασφάλεια και οικονομική αποδοτικότητα. Άνετη 
επιβίβαση και αποβίβαση, έξυπνο και εύχρηστο σύστημα οδήγησης όπως στα επιβατικά οχήματα, πρακτικός χειρισμός 
με ένα χέρι, φωτισμός  LED και πλήθος επιλογών εξατομικευμένης προσαρμογής: Ορίστε τι πρέπει να προσφέρει η 
τέλεια θέση χειριστή.

 

 

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

Όλα τα πλεονεκτήματα με μια ματιά

• Πανίσχυρος τριφασικός κινητήρας οδήγησης AC, χωρίς απαίτηση συντήρησης
• Τιμόνι πολλαπλών λειτουργιών jetPILOT για έξυπνο χειρισμό
• curveCONTROL σε συνάρτηση με τη γωνία διεύθυνσης για ασφαλή πορεία σε 

στροφές
• Εξατομικευμένες επιλογές για βέλτιστη θέση εργασίας
• Κοτσαδόρος εύκολα προσβάσιμος από τη θέση χειριστή

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

Η τεχνολογία τριφασικού ρεύματος 
χωρίς απαίτηση συντήρησης, η 
αναγεννητική πέδηση και η 
γρήγορη αλλαγή μπαταρίας 
επιτρέπουν μέγιστη ελκτική ισχύ με 
ελάχιστη κατανάλωση.

Η ισορροπία είναι το κλειδί: Σε 
αυτό το μοντέλο ελκυστήρα, το 
τέλεια ισοσταθμισμένο πλαίσιο 
εγγυάται σωστή πρόσφυση σε κάθε 
περίπτωση.

Με το αποτελεσματικό σύστημα 
συρμού, που αποτελείται από τους 
ελκυστήρες και τα ρυμουλκούμενα 
Jungheinrich, μπορείτε να 
μεταφέρετε μεγάλα φορτία.

Ισχυρό και αποδοτικό σύστημα 
μετάδοσης κίνησης
• Τεχνολογία τριφασικού 

ρεύματος για μεγαλύτερη 
απόδοση με ταυτόχρονη μείωση 
των λειτουργικών εξόδων

• Υψηλός βαθμός απόδοσης με 
εξαιρετική εξοικονόμηση 
ενέργειας

• Ισχυρή επιτάχυνση και γρήγορη 
αλλαγή κατεύθυνσης πορείας

• Κινητήρας οδήγησης χωρίς 
ψήκτρες άνθρακα που δεν 
χρειάζεται συντήρηση

• 2ετής εγγύηση για τον κινητήρα 
οδήγησης.

• Αναγεννητική πέδηση με 
ανάκτηση ενέργειας.

Συσσωρευτής μολύβδου - οξέως με 
μεγάλη διάρκεια λειτουργίας
• Τεχνολογία τριφασικού 

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

• Δυνατότητα επιλογής μεταξύ 
διαφόρων μπαταριών από 375 
Ah έως 620 Ah

• Πλευρική αφαίρεση μπαταρίας 
για χρήση σε πολλές βάρδιες 
(προαιρετική).

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
• Ασφαλής έλξη κάθε στιγμή χάρη 

στις αναρτήσεις και το πλαίσιο 
που εξισορροπείται.

• Επιπλέον απόσβεση κραδασμών 
στην πλατφόρμα θέσης οδηγού 
(προαιρετικά).

• Προγραμματιζόμενο πλήκτρο 
έρπουσας ταχύτητας για 
οδήγηση με περιορισμένη 
ταχύτητα.

• Ασφαλής ταχύτητα σε στροφές 
με τη βοήθεια του 
curveCONTROL.

Ανθεκτική κατασκευή, ιδανική για 
την πιο σκληρή χρήση
• Κάλυμμα χώρου μετάδοσης 

κίνησης από χάλυβα για 
μεγαλύτερη προστασία από τα 
χτυπήματα.

• Ανυψωμένη ποδιά πλαισίου από 
ανοξείδωτο χάλυβα στο 
μπροστινό καπό.

• Ανθεκτικής κατασκευής 
λαμπτήρες LED (προαιρετικά).

Συνεχής ενημέρωση
• Οθόνη 2" για πλήρη εποπτεία 

της κατάστασης φόρτισης 
μπαταρίας, των ωρών 
λειτουργίας, της ταχύτητας και 
των κωδικών σφαλμάτων

• Ενεργοποίηση του οχήματος 
μέσω PIN (προαιρετικά)

• Επιλογή 3 προγραμμάτων 
οδήγησης (προαιρετικά)

Καλύτερη ορατότητα προς όλες τις 
κατευθύνσεις
• Βελτιωμένη ορατότητα σε 

περιοχές με ανεπαρκή φωτισμό 
χάρη στο ενσωματωμένο φως 
πορείας ημέρας DayLED 
(προαιρετικό).

• Floor-Spot – σημαντική μείωση 
του κινδύνου σύγκρουσης σε 
περιοχές με κακή ορατότητα 
χάρη σε ένα κόκκινο σημείο που 
προβάλλεται στο έδαφος σε 
απόσταση περ. 3 m 
(προαιρετικά).

Βέλτιστη εργονομία
• Χαμηλό ύψος πλατφόρμας για 

άνετη επιβίβαση και αποβίβαση
• Δυνατότητα επιλογής μεταξύ 

τριών προγραμμάτων οδήγησης 
για εξατομικευμένη προσαρμογή 
σε κάθε ανάγκη

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

• Διατίθενται διάφορες πλάτες 
καθίσματος.

• Ηλεκτρικό σύστημα διεύθυνσης, 
όπως στα επιβατικά αυτοκίνητα, 
με τιμόνι πολλαπλών λειτουργιών 
jetPILOT

• Διάφοροι σύνδεσμοι για 
διαφορετικούς τύπους 
ρυμουλκουμένων

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

Πρόσθετα στοιχεία εξοπλισμού
• Διάφοροι σύνδεσμοι
• Διάταξη οπίσθιου διακόπτη για 

εύκολη ζεύξη/απόζευξη
• Υδραυλικές ή ηλεκτρικές 

συνδέσεις τροφοδοσίας για τα 
δικά μας trailer GTE.

• Προαιρετική στιβαρή μπάρα 
γενικής χρήσης, π.χ. για 
εξαρτήματα ασύρματης 
μετάδοσης δεδομένων.

• Περισσότερες επιλογές για 
διαμόρφωση των ελκυστήρων 
σύμφωνα με τις ανάγκες.



Μοντέλο Επισκόπηση
Το σωστό μοντέλο για τις εφαρμογές σας:

όνομα Ονομαστική δύναμη έλξης Ταχύτητα οδήγησης χωρίς φορτίο

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

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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