
Elektrische trekker
EZS 130
Capaciteit: 3000 kg



De smalle trekker
voor krappe magazijnomgevingen.
Verschillende ladingdragers gelijktijdig transporteren.

Onze rendabele en compacte EZS 130 is een zeer smalle statrekker voor het trekken van aanhangers tot 3.000 kg. Dankzij 
zijn geringe breedte van slechts 600 mm en zijn hoge flexibiliteit is hij bestemd voor krappe omgevingen en staat hij garant 
voor een wendbaar transport van kleine onderdelen in de plaatsbesparende trolleytrein. Met behulp van verschillende 
koppelingen kan de trekker probleemloos worden aangepast aan elk aanhangertype. Het laadvlak kan naar wens worden 
aangepast door het aankoppelen van meerdere aanhangers. Een continu hoog vermogen en maximale energie-efficiëntie 
wordt gewaarborgd door de 24 V-draaistroommotor met geoptimaliseerd rendement. De gemakkelijk bereikbare koppeling, 
een geringe platformhoogte voor comfortabel op- en afstappen en de ondersteunende rugleuning staan garant voor 
ergonomisch werken. Voor rijcomfort en veiligheid zorgen het multifunctionele stuurwiel jetPILOT, de automatisch 
geactiveerde parkeerrem en intelligente hulpsystemen ter verhoging van de veiligheid.

 

Uw voordelen op een rij

• Zeer smalle constructie met een breedte van 600 mm

• Hoge energie-efficiëntie dankzij 24 V-draaistroommotor

• Veilig rijden in bochten dankzij hulpsysteem curveCONTROL

• Impulsbesturing speedCONTROL

•

5 jaar Tevredenheidsgarantie. Gegarandeerd.

Uiterst korte laadtijden en het feit dat ze geen onderhoud 
vergen, maken lithium-ion accu's verreweg de meest 
duurzame en rendabele krachtbronnen. Met onze 5 jaar 
Tevredenheidsgarantie op uw lithium-ion accu beloven wij u 
lang aanhoudende prestaties, ongeacht het aantal draaiuren.



Uw Jungheinrich trekker
voor een maximaal klantvoordeel.

Efficiëntie Veiligheid Individualiteit
Maximale prestaties met de 
meest efficiënte trucks.

Beste voorwaarden voor 
veilig werken.

Een truck geschikt voor 
iedere inzet.

Mogen wij u voorstellen: uw 
betrouwbare partner voor een 
flexibele en rendabele omslag. Met 
innovatieve draaistroomtechniek 
voor een maximaal 
prestatievermogen.

Een optimale stabiliteit is belangrijk, 
ook in bochten. Dankzij de 
automatische snelheidsverlaging 
curveCONTROL blijft alles tijdens 
iedere rit mooi binnen de marges.

Zo smal en toch zo robuust: Een 
trekker die zijn volle potentieel bereikt, 
met name in krappe ruimten.

Innovatieve draaistroomtechniek
• Meer prestatievermogen bij een 

gelijktijdige verlaging van de 
bedrijfskosten dankzij 
onderhoudsvrije 
draaistroomtechniek.

• Hoge prestaties met een laag 
energieverbruik.

• Krachtige acceleratie.
• Snel van rijrichting wisselen.
• Onderhoudsvrije rijmotor zonder 

koolborstels.
• 2 jaar garantie op de rijmotor.

Langere inzettijden met 
loodzuuraccu
• De energiebesparende 

draaistroomtechniek en de hoge 
accucapaciteiten maken een 
langere inzet mogelijk.

• Standaardversie: 2 PzS 250 Ah.
• Geïntegreerde lader (24 V/30 A) 

voor het eenvoudig opladen bij 
elk 230-voltstopcontact (optie).

Verkrijgbaar met lithium-ion 
technologie
• Hoge beschikbaarheid dankzij 

extreem korte oplaadtijden.
• Geen accuwissel nodig.
• Kosten besparen door langere 

levensduur en minder onderhoud 
t.o.v. loodzuur accu's.

• Geen laadruimtes en ventilatie 
nodig, omdat er geen gasvorming 
plaatsvindt.

Comfortabel en veilig rijden
• Impulsbesturing speedCONTROL: 

De snelheid die met de 
rijschakelaar ingesteld is, wordt in 
iedere rijsituatie gehandhaafd, 
ook bij hellingen en dalingen.

• Drie individueel instelbare 
rijprogramma’s voor iedere 
situatie.

• Remmen met energierecuperatie 
bij afname van de rijsnelheid.

• Veilig rijden in bochten dankzij 
automatische snelheidsverlaging 
curveCONTROL: de bestuurder 
behoudt te allen tijde de controle 
over de truck.

Altijd geïnformeerd
• Omvangrijke weergave- en 

instelinstrumenten bieden altijd 
een volledig overzicht.

• CanDis (optie) voor aanduiding 
van de accustatus, draaiuren en 
foutmeldingen.

• Activering van de heftruck via 
PinCode en selectie van drie 
rijprogramma‘s via het 
toetsenbord (optie).

• Instelbare rijparameters met 
CanDis en CanCode (optie).

Optimale ergonomie
• Laag staplatform voor vaak op- en 

afstappen zonder inspanning.
• Korte afstand voor de bestuurder 

vanaf het platform tot de koppeling 
en de lading.

• De koppeling is vanuit elke positie 
goed zichtbaar en eenvoudig 
bereikbaar.

• Snel en makkelijk aan- en 
afkoppelen van de aanhangers 
door de ontgrendeling van de 
koppeling op afstand (optie) vanaf 
het bestuurdersplatform.

• Elektrische besturing met het 
stuurwiel jetPILOT.

• CSE-lastwielen voor extra 
rijcomfort.

Robuust en compact
• Zeer smalle constructie van slechts 

600 mm voor smalle gangen en 
krappe ruimten.

• Chassis van hoogwaardig 8 mm dik 
staal.

• Extra hoge chassisbescherming aan 
de voorzijde van de truck.

Aanvullende opties
• Diverse soorten koppelingen voor 

verschillende aanhangertypes.
• Bediening met knoppen aan beide 

zijden in de rugleuning voor 
makkelijk aan- en afkoppelen.



Modeloverzicht
Het passende model voor uw toepassingen:

Naam Capaciteit/last Nominale trekkracht Rijsnelheid

EZS 130 3.000 kg 600 N 10.5 km/h

 

 

Gecertificeerd zijn de Jungheinrich 
Fabrieken in Norderstedt, Moosburg en 

Landsberg.
 

Jungheinrich intern transport materieel 
voldoet aan de Europese 
veiligheidsvoorschriften.  
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