
Elektrische trekker
EZS 010
Trekvermogen: 1000 kg



De compacte minitrekker
voor lichte toepassingen.
Voor het transport van kleine lasten over korte afstanden.

Onze compacte en veelzijdige minitrekker EZS 010 is de perfecte helper voor het energiezuinig trekken van aanhangwagens 
tot 1.000 kg. Hij is vooral geschikt voor een kostenefficiënt, snel en gemakkelijke transport van lasten in kleine ruimtes of 
met trolleytreinen. Van supermarkt tot ziekenhuis, overal waar kleinere lasten over korte afstanden moeten worden 
verplaatst, komen de voordelen van de trekker zeer goed tot hun recht. De 24V AC-motor zorgt voor een hoge energie- 
efficiëntie, het door het frame beschermde aandrijfwiel en de optimaal zichtbare, vlot toegankelijke koppeling voor meer 
veiligheid. Bovendien zijn er verschillende koppelingssystemen voor uiteenlopende aanhangwagentypes verkrijgbaar.De 
overzichtelijke, zeer handige constructie maakt het mogelijk om ter plaatse te draaien. De ergonomische disselkop en een 
selectie van drie rijprogramma’s maken het werken met de minitrekker uiterst efficiënt en aangenaam.

Uw voordelen

• Uiterst wendbaar en compact

• Onderhoudsvrije 24V aandrijfmotor

• Ergonomische en veilige disselkop

• Geïntegreerde lader voor opladen via elk stopcontact

• Veelvuldige koppelingssystemen voor uiteenlopende aanhangwagentypes



Uw Jungheinrich trekker
voor een maximaal klantenvoordeel.

Efficiëntie Veiligheid Individualiteit
Maximale prestaties met de 
meest efficiënte trucks.

De beste voorwaarden voor 
veilig werken.

Een truck die net zo uniek is 
als uw bedrijf.

Bij deze trekker gaat het licht 
gegarandeerd nooit uit: De 
geïntegreerde lader staat garant voor 
snel, ongecompliceerd opladen via 
ieder stopcontact.

In het magazijn komt het er vooral 
op aan steeds het overzicht te 
bewaren. Wij helpen uw bestuurder 
daarbij met tal van weergave- 
instrumenten.

Ons trekkerassortiment biedt 
maximale flexibiliteit door het ruime 
aanbod aan verschillende koppelingen 
voor bijna iedere behoefte. 

Innovatieve AC-technologie
• Meer vermogen bij vermindering 

van de bedrijfskosten dankzij 
onderhoudsvrije AC-technologie.

• Hoog rendement met een 
uitstekende energiebalans.

• Krachtige acceleratie.
• Onderhoudsvrije aandrijfmotor 

zonder koolborstels.
• 2 jaar garantie op de 

aandrijfmotor.
• Vlotte bereikbaarheid van alle 

onderdelen dankzij eenvoudig te 
demonteren motorkap.

• Veilige bescherming tegen stof 
en vocht door het inkapselen van 
de sturing en stekker conform IP 
54.

Efficiënte werking
• Eenvoudig opladen via elk 

stopcontact dankzij 
geïntegreerde lader.

Altijd geïnformeerd
• Uitgebreide weergave- en 

instelinstrumenten bieden te allen 
tijde een volledig overzicht.

• Gecombineerde 
ontladwaarschuwing (3-kleurige 
LED) met batterijstatus.

• CanDis (optioneel) informeert 
over de batterijstatus, het aantal 
bedrijfsuren en de foutcodes.

• Opstarten van de truck via 
PinCode en selectie van drie 
rijprogramma‘s via het 
toetsenbord (optioneel).

• Instelbare rijparameters dankzij 
CanDis en CanCode (optioneel).

Ergonomisch werken
• Optimaal aan de ergonomische 

behoeften van de gebruiker 
aangepaste disselkop.

• Duidelijke kleurcode en knoppen 
met ergonomisch ontwerp voor 
een intuïtieve bediening.

• Optimaal aan de gebruiker 
aangepaste handgreep.

• Goede bereikbaarheid van de knop 
voor gereduceerde snelheid bij het 
rijden met opgerichte dissel.

• Maximale betrouwbaarheid door 
contactloze sensors, volgens 
beschermingsklasse IP 65.

• Gelijkblijvend bedieningsgemak in 
iedere disselstand dankzij 
tuimelschakelaar.

Individuele koppelingsmogelijkheden
• Kan gebruikt worden voor 

verschillende aanhangwagens, met 
standaard koppeling (bijvoorbeeld 
steekkoppeling) of een op maat 
gemaakte koppeling.

• Standaardkoppelingen aan het 
chassis bevestigd wanneer de 
aanhangwagen zelf stuurt.

• Gebruik van een aangepaste 
koppelingsarm voor 
aanhangwagens, die niet zelf 
kunnen sturen. Zo wordt eenvoudig 
en makkelijk sturen en 
probleemloos leiden van 
aanhangwagens bereikt.



Modeloverzicht
Het passende model voor uw toepassingen:

Naam Nominale trekkracht Rijsnelheid zonder belasting

EZS 010 200 N 6 km/u

Jungheinrich NV
Researchpark Haasrode 1105 
Esperantolaan 1 
3001 Leuven (Heverlee)
 
Tél. 016 39 87 11

info@Jungheinrich.be  
www.Jungheinrich.be

 

 

De Duitse productie-eenheden in 
Norderstedt, Moosburg en Landsberg en 
het onderdelencentrum in Kaltenkirchen 

zijn gecertificeerd.
 

Jungheinrich intern transport materieel 
voldoet aan de Europese 
veiligheidsvoorschriften.  
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