
Ηλεκτροκίνητο μηχάνημα έλξης
EZS 010
Ικανότητα έλξης: 1000 kg



Ο συμπαγής μίνι τράκτορας
για ελαφριά χρήση
Για τη μεταφορά μικρών φορτίων σε σύντομες διαδρομές

Ο  μικρός και πολυμορφικός  μίνι τράκτορας  Jungheinrich EZS 010 είναι ο ιδανικός βοηθός για την έλξη 
ρυμουλκούμενων έως  1.000 kg με  μικρή απαίτηση δύναμης. Είναι η καταλληλότερη επιλογή για την οικονομικά 
αποδοτική, γρήγορη και εύκολη μεταφορά φορτίων σε περιορισμένο χώρο ή σε συρμό. Σε σούπερ μάρκετ, ακόμα και σε 
νοσοκομεία, οπουδήποτε απαιτείται η  μετακίνηση  μικρών φορτίων σε σύντομες διαδρομές, τα πλεονεκτήματα αυτού 
του ελκυστήρα είναι εμφανή. Ο τριφασικός κινητήρας  24 V εγγυάται υψηλή ενεργειακή απόδοση και ο κινητήριος 
τροχός που προστατεύεται από το πλαίσιο, καθώς και ο σύνδεσμος σε θέση που επιτρέπει βέλτιστη ορατότητα και 
εύκολη πρόσβαση, προσφέρουν ακόμα  μεγαλύτερη ασφάλεια. Επιπλέον, διατίθενται διάφορα συστήματα συνδέσμου 
για διαφορετικούς τύπους φορείων.Χάρη στις απλές γραμμές και στην ιδιαίτερα εύχρηστη κατασκευή, είναι δυνατή η 
επιτόπου στροφή. Η εργονομική λαβή χειρισμού ασφαλείας και η δυνατότητα επιλογής  μεταξύ τριών προγραμμάτων 
οδήγησης προσφέρουν κορυφαία απόδοση και άνεση κατά την εργασία με τον μίνι ελκυστήρα.

Όλα τα πλεονεκτήματα με μια ματιά

• Εξαιρετική ευκινησία και μικρές διαστάσεις
• Τριφασικός κινητήρας οδήγησης 24 V χωρίς απαιτήσεις συντήρησης
• Εργονομική κεφαλή βραχίονα χειρισμού ασφαλείας
• Ενσωματωμένος φορτιστής για φόρτιση σε κάθε πρίζα
• Διάφορα συστήματα συνδέσμου για διαφορετικούς τύπους ρυμουλκουμένων



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 ενέργεια αυτού του τρακτορα δεν 
εξαντλείται ποτέ. Εγγυημένα! Ο 
ενσωματωμένος φορτιστής 
εγγυάται γρήγορη και εύκολη 
φόρτιση σε κάθε πρίζα.

Στην αποθήκη έχει μεγάλη σημασία 
να διατηρείται πάντα η πλήρης 
εποπτεία. Η Jungheinrich 
ικανοποιεί αυτήν την απαίτηση, 
προσφέροντας στον οδηγό πολλά 
και διάφορα όργανα ενδείξεων.

Η σειρά ελκυστήρων Jungheinrich 
προσφέρει μέγιστη ευελιξία χάρη στο 
πλήθος διαφόρων συνδέσμων που 
καλύπτουν σχεδόν κάθε ανάγκη. 

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.
• Κινητήρας οδήγησης χωρίς 

ψήκτρες άνθρακα που δεν 
χρειάζεται συντήρηση

• 2ετής εγγύηση για τον κινητήρα 
οδήγησης.

• Ενιαίο μπροστινό καπό με δύο 
βίδες μόνο για ευκολότερη 
πρόσβαση σε όλα τα 
εξαρτήματα

• Σίγουρη προστασία από ρύπους, 
σκόνη και υγρασία, χάρη στον 
εγκιβωτισμό του συστήματος 
ελέγχου και των βυσμάτων 
σύμφωνα με την κατηγορία 
προστασίας IP 54

Αποτελεσματική λειτουργία
• Ενσωματωμένος φορτιστής για 

εύκολη φόρτιση σε κάθε πρίζα

Συνεχής ενημέρωση
• Πλήθος οργάνων ενδείξεων και 

ρυθμίσεων για πλήρη εποπτεία 
οποιαδήποτε στιγμή

• Συνδυαστικός δείκτης 
αποφόρτισης (φωτοδίοδος 3 
χρωμάτων) με ένδειξη 
κατάστασης φόρτισης

• 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).

Εργονομική εργασία
• Κεφαλή βραχίονα χειρισμού 

άριστα προσαρμοσμένη στις 
ανάγκες εργονομίας του χειριστή

• Σαφής χρωματική κωδικοποίηση 
καθώς και πλήκτρα με εσοχή/ 
προεξοχή, για εύκολο χειρισμό

• Κλίση λαβής που προσαρμόζεται 
τέλεια στην παλάμη του χειριστή.

• Πλήκτρο έρπουσας πορείας 
εύκολα προσβάσιμο κατά την 
οδήγηση με τον βραχίονα 
χειρισμού σε κατακόρυφη θέση.

• Σύστημα αισθητήρων εξ 
αποστάσεως, σύμφωνα με την 
κατηγορία προστασίας IP 65, για 
μέγιστη ασφάλεια έναντι βλαβών.

• Χειρισμός το ίδιο καλός σε κάθε 
θέση του βραχίονα χειρισμού, 
χάρη στον διακόπτη δύο θέσεων.

Εξατομικευμένες λύσεις συνδέσμων
• Δυνατότητα χρήσης με τους πλέον 

διαφορετικούς τύπους 
ρυμουλκούμενων καθώς και μέσω 
στάνταρ συνδέσμων (π.χ. 
εμβυσματούμενος σύνδεσμος) και 
μέσω προσαρμοσμένων 
συνδέσμων

• Προσάρτηση στάνταρ συνδέσμων 
στο πλαίσιο για ρυμουλκούμενα 
με αυτόνομο κινηματικό σύστημα 
διεύθυνσης

• Χρήση βραχίονα συνδέσμου με 
προσαρμοσμένη υποδοχή για 
ρυμουλκούμενα που δεν 
οδηγούνται μόνα τους. Έτσι 
επιτυγχάνεται η εύκολη οδήγηση 
και η χωρίς προβλήματα 
κατεύθυνση των 
ρυμουλκουμένων.



Μοντέλο Επισκόπηση
Το σωστό μοντέλο για τις εφαρμογές σας:

όνομα Ονομαστική δύναμη έλξης Ταχύτητα οδήγησης χωρίς φορτίο

EZS 010 200 N 6 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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