
Električni vlačilec
EZS 350
Masa bremena za vleko: 5000 kg



Vsestranski vlačilec
za srednje težek tovor.
Še učinkovitejše prevažanje blaga od ene postaje do druge.

Robusten in učinkovit vlačilec EZS 350 združuje vozno udobje z maksimalno močjo in varnostjo. V kompoziciji z vlečno 
obremenitvijo do 5.000 kilogramov najbolje pokaže svoje prednosti: skupaj s prikolicami Jungheinrich GTE je kos prevažanju 
srednje težkega in težkega tovoru od ene postaje do druge. Varčen in zmogljiv trifazni asinhronski motor odlikujejo moč, 
majhna poraba in učinkovita rekuperacija energije z generatorskim zaviranjem. Za varno vožnjo v ovinku skrbita sistem za 
pomoč curveCONTROL in samodejna parkirna zavora z naletno zavoro za vlačilec in prikolice. Izpopolnjena ergonomija in 
tehnologija omogočata varno in ekonomično uporabo. Sproščeno vstopanje in sestopanje, intuitivna in sproščena vožnja 
kot v avtomobilu, priročno enoročno upravljanje, razsvetljava LED in razna dodatna oprema omogočajo optimalno delovno 
okolje za voznika.

 

 

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

Pregled vseh prednosti

• Zmogljiv in varčen trifazni asinhronski vozni motor, ki ne potrebuje 
vzdrževanja.

• Intuitivno upravljanje z večfunkcijskim volanom jetPILOT.

• Varna vožnja v ovinek s funkcijo curveCONTROL, ki je odvisna od kota 
zavijanja.

• Razna dodatna oprema za delovno okolje po meri.

• Voznik ima hiter dostop do priklopa.

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.

Trifazna asinhronska tehnologija, ki 
ne potrebuje vzdrževanja, 
generatorsko zaviranje in hitra 
zamenjava baterije omogočajo kar 
največjo vlečno moč in majhno 
porabo.

Vse je v ravnotežju: Popolnoma 
uravnoteženo podvozje zagotavlja 
vedno dober oprijem vlačilca.

Z učinkovito kompozicijo, ki jo 
sestavljajo vlačilec in prikolice znamke 
Jungheinrich ste kos velikim nalogam.

Zmogljiv in učinkovit pogon
• Večja zmogljivost in manjši 

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

• Visoki izkoristki in odlično 
upravljanje energije.

• Dober pospešek in hitro 
spreminjanje smeri.

• Vozni motor brez oglenih krtačk 
in brez potrebe po vzdrževanju.

• Dve leti jamstva za pogonski 
motor.

• Generatorsko zaviranje z 
vračanjem energije.

Dolgotrajno delovanje s svinčevo 
baterijo
• Varčna trifazna asinhronska 

tehnologija in velike kapacitete 
baterij zagotavljajo dolgo 
delovanje.

• Na voljo so baterije s kapaciteto 
od 375 do 620 Ah.

• Zamenjava baterije s strani olajša 
večizmensko delo (opcija).

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.

Udobna in varna vožnja.
• Vedno varen oprijem z 

uravnoteženim podvozjem.
• Dodatno oblazinjeno stojišče 

(opcija).
• Nastavljiva tipka za polžjo vožnjo, 

tj. vožnjo z omejeno hitrostjo.
• Varno zavijanje s funkcijo 

curveCONTROL.

Robustna konstrukcija za 
najzahtevnejšo uporabo.
• Jeklen pokrov pogonskega dela z 

odbijačem.
• Posebej dvignjen odbijač iz 

kakovostnega jekla na sprednjem 
pokrovu.

• Robustne luči LED (opcija).

Vedno dobro obveščeni
• 2-palčni ponuja celovit pregled 

podatkov o napolnjenosti baterije, 
delovnih urah, hitrosti vožnje in 
kodah napak.

• Zagon vozila s kodo PIN (opcija).
• Izbira med tremi voznimi 

programi (opcija).

Boljša vidljivost in opaznost.
• Boljša opaznost na slabo 

razsvetljenih območjih z vdelano 
dnevno lučjo DayLED (opcija).

• Floor-Spot – znatno zmanjšanje 
nevarnosti trčenja na 
nepreglednih mestih z rdečo 
svetlobno točko, ki se projicira na 
tla na razdalji 3 metre pred 
vozilom (opcijsko).

Optimalna ergonomija.
• Udobno stopanje na nizko stojišče 

in z njega.
• Prilagajanje delovnim zahtevam s 

tremi alternativnimi voznimi 
programi.

• Hitro in preprosto priklapljanje in 
odklapljanje prikolic zaradi 
polsamodejne sprostitve (opcija) 
priklopa na daljavo s stojišča.

• Več modelov naslonjala.
• Avtomobilski električni krmilni 

sistem z večfunkcijskim volanom 
jetPILOT.

• Razni priklopi za razne prikolice.
• Vsa kolesa so superelastična in 

zagotavljajo dobro vozno udobje.

Dodatna oprema
• Razni priklopi.
• Tipka za preprosto priklapljanje in 

odklapljanje.
• Hidravlični ali električni priključki za 

prikolice Jungheinrich GTE.
• Trpežen in vsestranski opcijski lok, 

denimo za brezžične komponente.
• Več opcij za prilagoditev vlačilca.



Pregled modelov
Pravi model za vaše potrebe:

Ime Nazivna vlečna sila Hitrost vožnje brez bremena

EZS 350 L Std 1000 N 12,5 km/h

EZS 350 L Komfort 1000 N 12,5 km/h

EZS 350 XL Std 1000 N 12,5 km/h

EZS 350 XL Komfort 1000 N 12,5 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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