
Električni vlačilec
EZS 010
Masa bremena za vleko: 1000 kg



Kompakten minivlačilec
za nezahtevno uporabo.
Za prevažanje majhnega tovora na kratkih razdaljah.

Kompakten in vsestranski minivlačilec EZS 010 je popoln pomočnik za varčno vleko prikolic do 1.000 kilogramov. Primeren 
je za varčno, hitro in preprosto prevažanje tovora v ozkih prostorih ali vleko kompozicije. Zlasti se obnese v trgovinskem ali 
bolnišničnem okolju, predvsem tam, kjer je treba prevažati majhen tovor na kratkih razdaljah. 24-voltni trifazni asinhronski 
motor zagotavlja energijsko učinkovitost, pogonsko kolo, skrito v okviru, ter dobro viden in dostopen priklop pa varnost. 
Izbirate lahko med raznimi priklopnimi sistemi.Pregledna in zelo priročna konstrukcija omogoča vrtenje na mestu. 
Ergonomski varnostni gumb na ročici in trije vozni programi omogočajo učinkovito in prijetno delo z vlačilcem.

Pregled vseh prednosti

• Zelo okreten in kompakten

• 24-voltni trifazni asinhronski motor, ki ne potrebuje vzdrževanja.

• Ergonomski varnostni gumb na ročici.

• Vgrajen polnilnik za polnjenje na običajni vtičnici.

• Razni sistemi priklopa za razne prikolice.



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.

Temu vlačilcu nikoli ne zmanjka 
moči: Vgrajeni polnilnik omogoča 
hitro in preprosto polnjenje na 
navadni vtičnici.

V skladišču velja, da je treba imeti vse 
pod nadzorom. Za voznike smo 
razvili razne prikazovalnike.

Vlačilci znamke Jungheinrich se zaradi 
raznih priklopov lahko uporabljajo za 
najrazličnejše namene. 

Inovativna trifazna asinhronska 
tehnologija.
• Večja zmogljivost in manjši 

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

• Visoki izkoristki in odlično 
upravljanje energije.

• Močni pospeški.
• Vozni motor brez oglenih krtačk 

in brez potrebe po vzdrževanju.
• Dve leti jamstva za pogonski 

motor.
• Enodelen sprednji pokrov, pritrjen 

s samo dvema vijakoma, 
omogoča preprost dostop do 
vseh delov.

• Krmilni sistem in priključki so pred 
umazanijo, prahom in vlago 
zaščiteni po stopnji IP54.

Učinkovito delovanje.
• Preprosto polnjenje na navadni 

omrežni vtičnici z vgrajenim 
polnilnikom.

Vedno dobro obveščeni
• Številni prikazovalniki in nastavitve 

omogočajo vedno dober pregled.
• Kombiniran kontrolnik stanja 

baterije (tribarvna svetilna dioda) s 
kazalnikom napolnjenosti.

• CanDis (opcija) sporoča stanje 
napolnjenosti baterije, število 
delovnih ur in kode napak.

• Zagon vozila s kodo PIN in izbira 
treh voznih programov prek 
tipkovnice (opcija).

• Parametri vožnje, nastavljivi z 
instrumentoma CanDis in 
CanCode (opcija).

Ergonomsko delo.
• Glava ročice je optimalno 

prilagojena ergonomskim 
zahtevam upravljavca.

• Jasna barvna sistematika in tipke z 
vbočenimi/izbočenimi oblikami za 
intuitivno upravljanje.

• Nagib ročaja se odlično prilega 
nagibu roke voznika.

• Tipka za polžjo vožnjo je med 
vožnjo z navpično ročico dobro 
dostopna.

• Brezstična senzorika je zaščitena 
po stopnji IP65, ki preprečuje 
izpade delovanja.

• Klecna stikala za enakomerno 
upravljanje ne glede na lego ročice.

Priklopi po meri.
• Možnost uporabe raznih vrst 

prikolic, denimo s standardnim ali 
prilagojenim priklopom.

• Montaža standardnih priklopov na 
šasijo, če ima prikolica lastno 
krmilno kinematiko.

• Uporaba priklopne ročice s 
prilagojenim vpetjem za prikolice 
brez lastnega krmiljenja. To je 
rešitev za preprosto krmiljenje 
prikolic.



Pregled modelov
Pravi model za vaše potrebe:

Ime Nazivna vlečna sila Hitrost vožnje brez bremena

EZS 010 200 N 6 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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