
Електричний тягач
EZS 010
тягова потужність : 1000 кг



Компактний мінітягач
для легкого навантаження.
Для перевезення невеликих вантажів на короткі відстані.

Наш компактний та універсальний мінітягач EZS 010 є ідеальним рішенням для переміщення причепів вагою до 
1 000 кг без значних зусиль. Він найкращим чином підходить для завдань, коли потрібно економно, швидко та 
просто перевозити вантажі у максимально обмеженому просторі або у складі буксирного потягу. Від 
супермаркету до лікарні  - скрізь, де необхідно транспортувати невеликі вантажі на малі відстані, розкриваються 
переваги цього тягача. Трифазний двигун  24 В забезпечує високий рівень енергоефективності, а захищене 
рамою тягове колесо та добре видимий, легко досяжний зчіпний пристрій забезпечують вищий рівень безпеки. 
Доступний також великий асортимент зчіпних систем для різних типів причепів.Завдяки надзвичайно зручній та 
зрозумілій конструкції тягач може розвертатися на місці. Ергономічна головка руків’я управління та три програми 
руху на вибір роблять використання мінітягача високоефективним та приємним.

Всі переваги одним поглядом

• Надзвичайна маневреність та компактність
• Трифазний тяговий двигун 24 В, що не потребує технічного обслуговування
• Ергономічна головка руків’я управління
• Вбудований зарядний пристрій для заряду від будь-якої мережевої розетки
• Великий асортимент зчіпних систем для різних типів причепів



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.

У цього тягача гарантовано 
ніколи не закінчиться енергія: 
вбудований зарядний пристрій 
забезпечує швидке, нескладне 
заряджання від будь-якої 
розетки.

Основа основ складської роботи - 
тримати все під контролем. Ми 
помагаємо Вашому оператору, 
оснащуючи машини 
різноманітними інструментами 
індикації.

Наш асортиментів тягачів пропонує 
максимальну гнучкість завдяки 
широкому вибору різних зчіпних 
пристроїв для практично будь-яких 
вимог. 

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.
• Тяговий двигун без вугільних 

щіток, який не потребує 
технічного обслуговування.

• 2-річна гарантія на тяговий 
двигун.

• Легкий доступ до всіх деталей 
завдяки цільній конструкції 
передньої кришки, що 
фіксується лише двома 
болтами.

• Надійний захист від пилу та 
вологи завдяки герметичним 
кожухам блока керування та 
роз'ємів згідно з IP 54.

Ефективна робота
• Вбудований зарядний 

пристрій дозволяє просто 
заряджати акумулятор, 
під’єднавшися до будь-якої 
мережевої електричної 
розетки.

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

індикації та регулювання 
завжди забезпечує оператора 
повною інформацією.

• Комбінований індикатор 
контролю розряджання 
акумулятора (трикольоровий 
світлодіод) з індикатором 
розрядження.

• 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).

Ергономічна робота
• Голівка руків'я керування 

оптимальним чином 
адаптується до потреб 
оператора з точки зору 
ергономіки.

• Зручна шкала кольорів, а також 
кнопки із заглибленою/опуклою 
формою для інтуїтивно 
зрозумілого управління.

• Нахил руків'я, оптимально 
адаптований до положення рук 
оператора.

• Добра досяжність кнопки 
уповільненого ходу під час руху 
з руків'ям у вертикальному 
положенні.

• Максимальна відмовостійкість 
завдяки безконтактним 
датчикам, захищеним 
відповідно до класу захисту IP 
65.

• Однаково зручне керування з 
будь-яким положенням руків'я 
завдяки перекидному 
перемикачу.

Індивідуальний підбір зчіпних 
пристроїв
• Можливість використання з 

найрізноманітнішими типами 
причепів, як за допомогою 
стандартних зчіпних пристроїв 
(напр. штекерного типу), так і з 
адаптованими.

• Навішення стандартних зчіпних 
пристроїв на раму, якщо причіп 
має власну кінематику 
кермового керування.

• Застосування штанги жорсткої 
зчіпки з адаптованим 
зачепленням для причепів, які 
не мають власного кермування. 
Завдяки цьому досягається 
легке кермове керування та 
відмінний контроль причепів.



Огляд
Слушне рішення для вашої області використання:

Прізвище Номінальне тягове зусилля Швидкість руху без вантажу

EZS 010 200 N 6 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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