
Električni vlačilec
EZS 7280
Masa bremena za vleko: 28000 kg



Zmogljiv vlačilec
za najzahtevnejše naloge.
Prevažanje težkega tovora na letališčih ali v industrijskem okolju.

Robusten in zelo močan vlačilec EZS 7280 je primeren za prevažanje težkega tovora, denimo na letališčih ali v industrijskem 
okolju. Obnese se v zaprtem prostoru in tudi na prostem, z lahkoto premaguje dolge razdalje in vleče tudi 28 ton.Njegove 
prednosti se zlasti izkažejo pri prevažanju velikega tovora na klančini: samodejna parkirna zavora in sistem za lažje 
speljevanje na klancu olajšata ustavljanje in speljevanje. Majhen obračalni krog in opcijsko tudi napredne litij-ionske baterije 
zagotavljajo učinkovitost med vožnjo.Vlačilec s sedežem ponuja ergonomsko delovno mesto z nizko stopnico, nastavljivim 
volanom in avtomobilsko razvrstitev stopalk. Katodna zaščita okvirja ščiti vozilo tudi v najslabših vremenskih razmerah. 
Opcijsko so na voljo zaščitne kabine s krilnimi ali drsnimi vrati.

 

 

* V skladu z našimi garancijskimi pogoji. Za podrobnosti obiščite našo spletno stran.

Pregled vseh prednosti

• Samodejna parkirna zavora in sistem za lažje speljevanje na klančini.

• Udobno delovno mesto z avtomobilsko razporeditvijo stopalk.

• Majhen obračalni krog z velikim zasukom koles.

• Vrhunska katodna zaščita pred rjavenjem.

• Izkoristek moči z 10-kilovatnima pogonskima motorjema.

Brez skrbi. Brez kompromisov.

Z Jungheinrichovo Li-ion Guarantee Plus garancijo na naše 
visokokakovostne litij-ionske baterije vam obljubljamo 
dolgoročno delovanje do 8 let. Tako ste lahko popolnoma 
brez skrbi.

100-odstotno zadovoljstvo. Zagotovljeno.

Verjamemo, da smo vas prepričali z litijevoionsko tehnologijo. 
Zato vam zagotavljamo, da lahko v šestih mesecih brez 
navedbe razloga preprosto in hitro zamenjate svojo novo 
tehnologijo s prvotno.



Vlačilec znamke Jungheinrich,
ki se vedno obnese.

Učinkovitost Varnost Individualnost
Maksimalna zmogljivost z 
najučinkovitejšimi 
regalnimi vozili.

Najboljše razmere za varno 
delo.

Vozilo, ki se prilagodi vašim 
potrebam.

Vlačilec ima dovolj energije za dva. 
Ali tri, kar je odvisno od velikosti 
baterije.

Neomajen pri delu: Robustna 
konstrukcija zagotavlja vrhunsko 
varnost, zaščita pred rjavenjem pa 
vrhunsko zmogljivost v vseh 
razmerah.

Na ergonomskem delovnem mestu 
voznik lahko sproščeno in intuitivno 
upravlja vlačilec.

Inovativna trifazna asinhronska 
tehnologija.
• Večja zmogljivost in manjši 

obratovalni stroški s trifazno 
asinhronsko tehnologijo, ki ne 
potrebuje vzdrževanja.

• Visoki izkoristki in odlično 
upravljanje energije.

• Dober pospešek in velika končna 
hitrost, tudi s tovorom.

• Hitro spreminjanje smeri vožnje.
• Pogonski motor, ki ne potrebuje 

vzdrževanja.
• Dve leti jamstva za pogonski 

motor.

Dolgotrajno delovanje s svinčevo 
baterijo
• Varčna trifazna asinhronska 

tehnologija in velike kapacitete 
baterij za dolgo delovanje.

• Dve različni medosni razdalji za 
različne velikosti baterije s 
kapaciteto do 930 Ah.

Na voljo z litij-ionsko tehnologijo
• Zelo kratek čas polnjenja močno 

zmanjša izpad delovanja.
• Menjava baterije ni potrebna.
• Manjši stroški zaradi daljše dobe 

delovanja brez nepotrebnega 
vzdrževanja v primerjavi s 
svinčevimi baterijami.

• Polnilni prostori in prezračevanje 
niso potrebni, saj ne prihaja do 
uplinjanja.

Opcijski udobni sistem polnjenja za 
litij-ionske baterije
• Sistem polnjenja prek udobne 

vtičnice in vtiča omogoča 
nezamudno vmesno polnjenje.

• Omogoča ergonomsko in varno 
polnjenje med delovnimi premori.

• Brez dodatnega odpiranja 
pokrova prostora baterije.

• Preprosto in intuitivno 
upravljanje.

Varnost v vsaki vozni situaciji
• Bogata varnostna oprema za 

visoko raven vozne dinamike in 
moči.

• curveCONTROL zmanjša hitrost 
vožnje v ovinkih.

• Prostorna kabina z odličnim 
pogledom na vse strani.

• Samodejna parkirna zavora z 
naletno zavoro: Ko se vozilo 
ustavi, se vlačilec in prikolice 
samodejno ustavijo.

• Sistem pomoči za speljevanje na 
klancu preprečuje zdrs na 
klančini.

• Sistem proti zdrsu gnanih koles 
(ASR) omogoča varno speljevanje.

Robustna izvedba za vsakodnevno 
uporabo
• Jekleni okvir je debel tudi do 20 

milimetrov.
• Osnovni okvir s premazom KTL 

učinkovito ščiti pred rjavenjem.
• Robusten sprednji odbijač z 

dvignjenimi vogali in robustnim 
sredinskimi delom ter umaknjeno 
vetrobransko steklo.

Ergonomsko delovno mesto
• Intuitivna, avtomobilska ureditev 

kabine.
• Prag je nizek, tla pa so ravna.
• Avtomobilska razporeditev stopalk.
• Sistem uravnavanja hitrosti 

razbremeni voznika na velikih 
razdaljah (opcija).

• Preprosta prilagoditev volana 
telesni višini.

• Priklop je viden s sedeža in dobro 
dostopen.

• Odlagalne površine so prilagojene 
vozniku in omogočajo intuitivno 
delo.

• Gretje poskrbi za prijetno 
temperaturo v kabini. Optimizirane 
šobe preprečujejo rošenje stekel.

Bogata dodatna oprema
• Razni priklopi.
• Sprednje luči s svetilnimi diodami.
• Superelastična kolesa.
• Floor-Spot.
• Bliskavica in rotacijska luč.
• Zaščitna mreža za sprednje in 

zadnje luči.
• Držalo za brezžične komponente.



Pregled modelov
Pravi model za vaše potrebe:

Ime Nazivna vlečna sila Hitrost vožnje brez bremena

EZS 7280 5600 N 25 km/h

EZS 7280 XL 5600 N 25 km/h

Jungheinrich, d.o.o.
Korenova cesta 11, 1241 Kamnik
Telefon:
Centrala 01 561 04 80
Prodaja 01 561 04 85
Najem 01 561 04 90
Servis 01 561 04 95
Faks 01 562 17 79

info@jungheinrich.si  
www.jungheinrich.si

 

 

Certificirane so nemške proizvodne 
lokacije v Norderstedtu, Moosburgu in 

Landsbergu, ravno tako distribucijski 
center originalnih rezervnih delov v 

Kaltenkirchnu.

 

Viličarji in vozički podjetja Jungheinrich 
ustrezajo evropskim varnostnim 

predpisom.  
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