
Elektrické ťahače
EZS 130
Nosnosť: 3000 kg



Štíhly ťahač
do úzkych skladovacích priestorov.
Preprava rôznych nosičov nákladov naraz.

Naše hospodárne a kompaktné zariadenie EZS 130 je mimoriadne štíhly ťahač s miestom na státie určený na ťahanie 
prívesov až do 3 000 kg. Svojou malou šírkou iba 600 mm je predurčený do úzkych priestorov a vďaka svojej vysokej 
flexibilite sa ideálne hodí na obratnú prepravu drobných súčiastok v priestorovo úsporných ťažných súpravách. Pomocou 
rôznych spojok je možné vozík bez problémov prispôsobiť každému typu prívesu. Ložnú plochu môžno ľubovoľne meniť 
pripojením viacerých prívesov. Jeho trvalo vysoký výkon kombinovaný s najvyššou mierou energetickej účinnosti 
zabezpečuje 24 V trojfázový motor s optimalizovaným stupňom účinnosti. Ergonomickú prácu umožňuje ľahko prístupná 
spojka, nízka výška plošiny na pohodlné nastupovanie a vystupovanie, ako aj podporné operadlo. Jazdný komfort a 
bezpečnosť zabezpečuje multifunkčný volant jetPILOT, automaticky sa aktivujúca parkovacia brzda a inteligentné asistenčné 
systémy na zvýšenie bezpečnosti jazdy.

 

Prehľad všetkých výhod

• Veľmi štíhla konštrukcia šírky 600 mm

• Vysoká energetická účinnosť vďaka 24 V trojfázovému motoru

• Bezpečná jazda v zákrute vďaka curveCONTROL

• Impulzové riadenie speedCONTROL

•

5 bezstarostných rokov. Zaručene.

Vďaka extrémne rýchlym dobám nabíjania a žiadnej údržbovej 
námahe sú lítiovo-iónové batérie energetickými zásobníkmi s 
ďaleko najvyššou výdržou. Vďaka našej 5-ročnej záruke na 
lítiovo-iónové batérie vám poskytujeme prísľub dlhodobého 
výkonu, ktorý nebude závisieť od počtu prevádzkových hodín.



Váš ťahač Jungheinrich
na maximálne využitie zákazníkom.

Efektívnosť Bezpečnosť Individualita
Maximálny výkon 
pomocou najefektívnejších 
vozíkov.

Najlepšie podmienky na 
bezpečnú prácu.

Vozík, ktorý je individuálny 
ako vaše podnikanie.

Dovoľujeme si vám predstaviť: Váš 
spoľahlivý partner na flexibilnú a 
ekonomickú prekládku tovaru. S 
inovatívnou trojfázovou technikou na 
maximálny výkon.

Veľký dôraz kladieme na udržiavanie 
stopy, čo platí aj v zákrutách. Vďaka 
automatickému zníženiu 
curveCONTROL budete mať pri 
každej jazde všetko pod kontrolou.

Veľmi úzky a predsa robustný: Ťahač, 
ktorý svoj potenciál plne ukáže zvlášť v 
úzkych priestoroch.

Inovatívna trojfázová technika
• Väčší výkon pri súčasnom znížení 

prevádzkových nákladov vďaka 
bezúdržbovej trojfázovej 
technike.

• Vysoká účinnosť s vynikajúcou 
energetickou hospodárnosťou.

• Výrazné zrýchlenie.
• Rýchla zmena smeru jazdy.
• Bezúdržbový motor pojazdu bez 

uhlíkových kief.
• 2-ročná záruka na hnací motor.

Dlhé doby použitia vďaka olovenej 
batérii
• Energeticky úsporná technológia 

trojfázového prúdu a veľké 
kapacity batérií umožňujú dlhé 
doby použitia.

• Štandardná verzia: 2 PzS 250 Ah.
• Integrovaná nabíjačka (24 V/30 A) 

pre jednoduché nabíjanie v každej 
sieťovej zásuvke na 230 V 
(voliteľne).

Dostupný s lítiovo-iónovou 
technológiou
• Vysoká disponibilita vďaka 

extrémne krátkym časom 
nabíjania.

• Nie je potrebná výmena batérie.
• Úspora nákladov vďaka dlhšej 

životnosti a bezúdržbovosti v 
porovnaní s olovenými batériami.

• Nie sú potrebné priestory na 
nabíjanie a vetranie, pretože 
nedochádza k tvorbe plynu.

Pohodlná a bezpečná jazda
• Impulzové riadenie 

speedCONTROL: Rýchlosť 
predvolená na riadiacom spínači 
sa zachováva v každej jazdnej 
situácii – v pri stúpaní či klesaní.

• Tri nastaviteľné jazdné programy 
pre individuálne prispôsobenie na 
každý prípad potreby.

• Generátorické brzdenie so 
spätným získavaním energie pri 
znížení rýchlosti jazdy.

• Bezpečný jazda v zákrute vďaka 
automatickému zníženiu rýchlosti 
curveCONTROL – vodič má vozík 
neustále pod kontrolou.

Informácie vždy poruke
• Rozsiahle zobrazovacie a 

nastavovacie nástroje umožňujú 
mať vždy úplný prehľad.

• CanDis (voliteľne) informuje o 
stave nabitia batérie, počte 
prevádzkových hodín, ako aj 
chybových kódoch.

• Aktivácia vozíka prostredníctvom 
kódu PIN a výber z troch 
jazdných programov 
prostredníctvom klávesnice 
(voliteľne).

• Nastaviteľné parametre jazdy 
prostredníctvom indikačného 
prístroja CanDis a klávesnice 
CanCode (voliteľné).

Optimálna ergonómia
• Nízka plošina pre časté 

nastupovanie a vystupovanie bez 
námahy.

• Krátke vzdialenosti z miesta pre 
vodiča k spojke alebo bremenu.

• Spojka je dobre viditeľná z každej 
polohy a je dobre dostupná.

• Rýchle a jednoduché pripojovanie a 
odpojovanie prívesov vďaka 
poloautomatickému diaľkovému 
odisťovaniu spojky z miesta vodiča 
(voliteľne).

• Elektrické riadenie s volantom 
jetPILOT.

• Zaťažené kolesá CSE pre vysoký 
jazdný komfort.

Robustný a kompaktný
• Veľmi úzka konštrukcia len 600 

mm pre úzke uličky a stiesnené 
priestory.

• Rám z kvalitného 8 mm oceľového 
plechu.

• Zvýšený rám na prednom kryte.

Doplnkové výbavy
• Rôzne spojky pre rôzne typy 

prívesných vozíkov.
• Obojstranné dotykový režim v 

chrbtovej opierke na jednoduché 
pripojovanie a odpojovanie.



Prehľad modelov
Model, zodpovedajúci Vašim požiadavkám:

Názov Nosnosť/záťaž Menovitá ťažná sila Rýchlosť jazdy

EZS 130 3.000 kg 600 N 10.5 km/h

 

 

Naše výrobné závody v Norderstedte a 
Moosburgu sú certifikované.  

Manipulačná technika Jungheinrich 
zodpovedá európskym bezpečnostným 

požiadavkám.  

Jungheinrich spol. s r. o.

Diaľničná cesta 17

SK-903 01 Senec

Tel. +420 2 49205811

Fax +420 2 49205812

info@jungheinrich.sk  
www.jungheinrich.sk
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