
Електричний тягач
EZS C40
тягова потужність : 4000 кг



Ідеальний тягач
для роботи як всередині так і за 
межами складу.
Оптимальна тяга на різних підлогах або ґрунтах.

Гнучкий у використанні та економічний тягач з платформою для керування стоячи EZS C40 є ідеальним рішенням 
для комбінованого використання всередині та за межами складу. Гладкі підлоги промислових цехів чи нерівні 
поверхні за межами приміщення  - супереластичні шини завжди забезпечують оптимальну тягу. Універсальний 
тягач вигідно відрізняється від конкурентів також під час роботи зі спеціальними причепами або переміщення 
причепів буксирних потягів зі спеціальними причепами для перевезення людей.Добрий огляд зчіпного пристрою 
та легкий доступ до нього забезпечують ефективну та щадну працю. Концентровану міць надає економний 
трифазний двигун 24 В з високими показниками потужності, прискорення та максимальної швидкості. Гнучкість у 
використанні забезпечується універсальною конструкцією зчіпного пристрою, придатного для роботи з різними 
причепами.Легкий вхід та вихід завдяки низькому розташуванню платформи зменшує навантаження на 
оператора при частих зупинках. Коротка відстань від місця оператора до вантажу, опорна спинка, 
багатофункціональне кермо  jetPILOT, а також різні системи забезпечення безпеки під час руху гарантують 
комфорт та безпеку.

 

 

* У відповідності з умовами гарантії – подробиці див. на веб-сайті.

Всі переваги одним поглядом

• Тягове колесо з супереластичними шинами (SE) та підвищений дорожній 
просвіт.

• Потужний трифазний тяговий двигун, що не потребує обслуговування.

• Надійний рух на поворотах завдяки системі curveCONTROL.

• Імпульсна система керування.

• Напівавтоматичне дистанційне роз'єднання зчіпного пристрою (опція).

Жодних турбот. Жодних компромісів.

Li-ion Guarantee Plus від Jungheinrich – це 8-ми річна 
гарантія продуктивності наших високоякісних літій- 
іонних акумуляторів, так що ви можете повністю 
зосередитися на своїх завданнях без жодних турбот.

100% задоволення. Гарантовано.

Ми впевнені, що переконаємо вас нашою літій-іонною 
технологією. Тому ми гарантуємо, що протягом 6 місяців 
ви зможете швидко й легко повернутися до попередньої 
технології, якою користувалися раніше, не зазначаючи 
причин.



Ваш тягач Jungheinrich
для максимальної вигоди клієнта.

Ефективність Безпека Індивідуальний 
підхід

Максимальна 
продуктивність з найбільш 
ефективною технікою.

Найкращі умови для 
безпечної праці.

Машина - настільки 
індивідуальна, як і Ваш 
бізнес.

отримуйте максимум зі своїх 
тягачів - зробіть ставку на 
повністю літій-іонну технологію у 
зв'язці з інноваційними 
трифазними двигунами.

Можливість індивідуального 
вибору програм руху надає ще 
більшу безпеку під час руху та 
забезпечує гнучке пристосування 
до будь-яких потреб. 

Відчуйте вигоду від різноманітних 
ергономічних переваг, які роблять 
робочі будні з тягачами 
Jungheinrich такими ефективними 
та приємними.

Інноваційна технологія 
трифазного змінного струму
• Зростання продуктивності з 

одночасним зменшенням 
експлуатаційних витрат 
завдяки двигунам за 
трифазною технологією, які не 
потребують технічного 
обслуговування.

• Високий ККД та відмінне 
керування 
енергоспоживанням;

• Потужне прискорення.
• Швидка зміна напрямку руху.
• тяговий двигун без вугільних 

щіток, який не потребує 
технічного обслуговування.

• 2-річна гарантія на тяговий 
двигун.

Тривала експлуатація зі свинцево 
-кислотним акумулятором
• Енергоощадний двигун 

трифазного струму та 
акумулятор великої ємності 
забезпечують тривалу 
експлуатацію.

• Стандартна версія: 3 PzS 
465 А∙год.

• Опціонально доступні 
акумулятори з ємністю: 
620 А·год.

Поставляється з літій-іонним 
акумулятором
• Високий коефіцієнт 

доступності завдяки 
надзвичайно швидкому 
заряджанню.

• Заміна акумулятора не 
потрібна.

• Заощадження коштів завдяки 
більшому часу роботи й 
відсутності потреби в 
техобслуговуванні порівняно зі 
свинцево-кислотними 
акумуляторами.

• Не потрібні спеціальні 
приміщення для заряджання 
та вентиляція, оскільки під час 
заряджання не виділяється газ.

Комфортний і безпечний рух
• Імпульсна система керування: 

Задана за допомогою 
перемикача ходу швидкість 
зберігається в будь-якій 
ситуації руху - навіть на 
підйомах і схилах.

• Три програми руху з 
можливістю налаштування для 
індивідуальної адаптації до 
конкретного випадку.

• Генераторне гальмування з 
рекуперацією енергії під час 
зниження швидкості руху.

• Надійний рух на поворотах 
завдяки функції 
автоматичного зниження 
швидкості curveCONTROL - 
транспортний засіб завжди 
залишається під контролем 
оператора.

Доступ до інформації в будь-який 
час
• Велика кількість інструментів 

індикації та регулювання 
завжди забезпечує оператора 
повною інформацією.

• CanDis (опція) інформує про 
стан заряду акумулятора, 
кількість відпрацьованих 
мото-годин та коди помилок.

• Активація машини шляхом 
уведення PIN-коду та вибір 
однієї з трьох програм руху за 
допомогою клавіатури (опція).

• Налаштування параметрів 
руху за допомогою CanDis і 
CanCode (опція).

Оптимальна ергономіка
• Низько розташована платформа 

для частого входу в кабіну та 
виходу з неї без зусиль.

• Короткі відстані для оператора 
від платформи до зчіпного 
пристрою або до вантажу.

• Зчіпний пристрій добре видно з 
будь-якого місця, і до нього 
можна легко дістатися.

• Швидке, просте зчеплення та 
розчеплення причепів завдяки 
напівавтоматичному 
дистанційному розмиканню 
(опція) зчіпного пристрою з 
платформи.

• Електрична система кермового 
керування з кермом jetPILOT.

• Вибір зчіпних пристроїв для 
різних типів причепів.

• Всі колеса, у т.ч. тягове, 
оснащено супереластичними 
шинами (SE) для більшого 
комфорту під час руху.

Міцна конструкція для найважчих 
умов експлуатації
• Рама з високоякісної листової 

сталі товщиною 8 мм.
• Надзвичайно високий захисний 

фартух рами на передній 
кришці.

• Супереластичні шини (SE) - 
навіть на тяговому колесі - 
бережуть оператора та тягач.

• Великий дорожній просвіт.

Додаткове обладнання
• Супереластичні шини, що не 

лишають сліду.
• Доступні з обох боків елементи 

керування з сенсорними 
кнопками у спинці для простого 
зчеплення та розчеплення.

• Дистанційне розмикання 
зчіпного пристрою.

• Додаткова сталева або гумова 
система захисту від ударів.

• Тримач для радіообладнання.
• Складане сидіння оператора для 

кермування без зайвої напруги.



Огляд
Слушне рішення для вашої області використання:

Прізвище Номінальне тягове зусилля Швидкість руху без вантажу

EZS C40 800 N 12,5 км/ч

ТОВ "Юнгхайнріх Ліфт Трак"
вул. Качалова, 5-Г 
03126, Київ, Україна 
тел. 044 583 1 583 
факс 044 583 1 584

info@jungheinrich.ua  
www.jungheinrich.ua

 

 

Німецькі виробничі потужності в 
Нордерштедті, Моосбурзі та 

Ландсберзі сертифіковані, так само як 
і наш центр оригінальних запчастин 

у Кальтенкірхені.

 

Підлогові підйомно-транспортні 
засоби Jungheinrich відповідають 
європейським вимогам безпеки.  
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