
Remorcher electric
EZS 130
Capacitatea de încărcare: 3000 kg



Remorcherul îngust
pentru zone de depozit cu spaţiu 
restrâns.
Transportul simultan al mai multor suporturi de sarcină.

Eficient şi compact, EZS 130 este un remorcher cu operare din picioare, deosebit de îngust, care poate trage cadre de 
transport cu greutatea de până 3.000 kg. Datorită lăţimii reduse, de doar 600 mm, este destinat pentru utilizarea în condiții 
de spaţiu restrâns, iar flexibilitatea ridicată îl face ideal pentru transportul versatil al bunurilor de mici dimensiuni în trenuri 
logistice de dimensiuni reduse. Vehiculul este disponibil cu diverse cuplaje, putând fi astfel adaptat fără probleme oricărui tip 
de cadru de transport. Cuplarea mai multor cadre de transport permite varierea după dorinţă a suprafeţelor de încărcare. 
Performanţa constant ridicată, combinată cu eficienţă energetică maximă, este garantată de motorul trifazic de 24 V cu 
eficienţă optimizată. Cuplajul uşor accesibil, înălţimea redusă a platformei pentru urcare şi coborâre uşoară şi disponibilitatea 
spătarului asigură desfăşurarea ergonomică a activităţilor. Confortul şi siguranţa în timpul deplasării sunt asigurate de volanul 
multifuncţional jetPILOT, de frâna de parcare cu activare automată şi de sistemele de asistenţă inteligente, care contribuie la 
creşterea siguranţei în timpul deplasării.

 

Toate avantajele dintr-o privire

• Construcţie foarte îngustă, cu lăţime de 600 mm

• Eficienţă energetică ridicată datorită motorului trifazic de 24 V

•

5 ani fără griji. Garantat.

Timpii de încărcare extrem de reduşi şi lipsa completă a 
cheltuielilor de întreţinere fac ca bateriile Li-Ion să fie de 
departe cea mai durabilă sursă de energie. Garanția de 5 ani la 
bateriile litiu-ion include promisiunea noastră pentru 
performanța pe termen lung, indiferent de numărul de ore de 
funcționare.



Remorcherul Jungheinrich
cu avantaje maxime pentru client.

Eficienţă Siguranță Individualitate
Performanţe maxime cu 
cele mai eficiente utilaje.

Cele mai bune condiţii 
pentru lucrul în siguranţă.

Un utilaj la fel de unic ca şi 
afacerea dvs.

Vă prezentăm: Partenerul dvs. de 
încredere pentru transferul flexibil şi 
economic al mărfurilor. Cu 
tehnologie trifazică inovatoare 
pentru performanţă maximă.

Stabilitatea direcțională este foarte 
importantă pentru noi - lucru valabil 
şi în curbe. Datorită sistemului de 
reducere automată a vitezei 
curveCONTROL, totul rămâne sub 
control la fiecare deplasare.

Atât de îngust şi totuşi atât de robust: 
Un tractor al cărui potenţial iese în 
evidenţă în special în condiţii de spaţiu 
restrâns.

Tehnologiei trifazice inovativă
• Performanţe crescute, dublate de 

reducerea cheltuielilor 
operaţionale datorită tehnologiei 
trifazice fără necesar de 
întreţinere.

• Eficienţă ridicată cu un excelent 
management al energiei.

• Accelerare puternică.
• Schimbare rapidă a sensului de 

deplasare.
• Motor de deplasare fără 

necesitatea de întreţinere şi fără 
perii de cărbune.

• 2 ani garanţie pentru motorul de 
deplasare.

Perioade lungi de utilizare datorită 
bateriei Plumb/acid
• Consum redus de energie 

asigurat de tehnologia trifazică şi 
capacitatea mare a bateriilor 
permit perioade lungi de utilizare.

• Versiune standard: 2 PzS 250 Ah.
• Încărcător încorporat (24 V/ 30 A) 

pentru o încărcarea usoară la 
orice priză de 230-V (opţional).

Disponibil cu tehnologie Litiu-Ion
• Disponibilitate ridicată, datorită 

intervalului de încărcare extrem 
de scurt.

• Nu este necesară schimbarea 
bateriei.

• Reducerea costurilor faţă de 
bateriile Plumb/acid, datorită 
duratei de viaţă mai lungi şi 
faptului că nu necesită întreţinere.

• Lipsa necesităţii spaţiilor pentru 
încărcare şi a ventilaţiei, dat fiind 
că nu se generează gaze.

Deplasare confortabilă şi sigură
• Sistem de comandă prin impulsuri 

speedCONTROL: Viteza 
prestabilită la controlerul de 
deplasare este păstrată în orice 
situaţie de mers– chiar şi la 
urcare şi coborâre în pantă.

• Trei programe de deplasare 
reglabile, pentru adaptarea 
individuală pentru orice 
necesităţi.

• Recuperarea energiei la 
reducerea vitezei de deplasare.

• Deplasare sigură în curbe datorită 
sistemului de reducere automată 
a vitezei curveCONTROL - 
vehiculul rămâne constant sub 
controlul operatorului.

Informat în permanență
• Multiple instrumente de afişare şi 

reglare oferă în mod constant o 
vedere de ansamblu completă.

• CanDis (opțional) oferă informaţii 
privind gradul de incarcare al 
bateriei, orele de funcţionare, 
precum codurile de eroare.

• Activarea vehiculului cu cod PIN 
şi selectarea unuia dintre cele trei 
programe de deplasare prin 
intermediul tastaturii (opţional).

• Posibilitate de setare a 
parametrilor de deplasare prin 
CanDis şi CanCode (opțional).

Ergonomie optimă
• Platformă joasă a operatorului, 

pentru urcare şi coborâre 
frecventă, fără efort.

• Traseu scurt al operatorului de la 
platformă la cuplaj sau la sarcină.

• Cuplaj vizibil din orice poziţie şi 
uşor accesibil.

• Cuplarea şi decuplarea rapidă şi 
simplă a remorci datorită sistemului 
semiautomat de deblocare de la 
distanţă a cuplajului de pe 
platforma operatorului (opţional).

• Direcție asistat electric cu jetPILOT.
• Roţi de sarcină CSE pentru confort 

ridicat în timpul deplasării.

Robust şi compact
• Construcţie foarte îngustă, de doar 

600 mm, pentru culoare înguste şi 
condiţii de spaţiu restrâns.

• Cadru din tablă de oţel de 8 mm, 
de mare calitate.

• Spoilerul cadrului înălţat la capota 
frontală.

Dotări suplimentare
• Diverse cuplaje pentru diferite tipuri 

de remorci.
• Sistem de funcţionare prin 

impulsuri cu comenzi plasate pe 
ambele laturi ale spătarului pentru 
cuplare şi decuplare uşoară.



Modelul Prezentare generală
Modelul potrivit pentru aplicațiile dvs.:

Nume Capacitate / încărcare Tensiune nominală Viteza de conducere

EZS 130 3.000 kg 600 N 10.5 km/h
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