Remorcher electric
EZS 350
Capacitatea de încărcare: 5000 kg

Remorcher versatil cu operare din
picioare
pentru sarcini de greutate medie.
Transportul eficient al mărfurilor cu opriri în staţii prestabilite.

Remorcherul nostru EZS 350, robust şi eficient, combină confortul maxim în timpul deplasării cu performanţă şi siguranţă
maxime. Cu o capacitate de tracţiune de până la 5.000 kg, el îşi pune cel mai bine în evidenţă avantajele în trenuri logistice:
Ca sistem unitar împreună cu cadrele de transport Jungheinrich GTE, el realizează fără probleme transportul sarcinilor de
greutate medie şi mare. Motorul trifazic economic şi performant se distinge prin performanţe ridicate, consumul redus şi
recuperarea eficientă a energiei prin frânarea regenerativă. Deplasarea sigură în curbe este asigurată de sistemul de asistență
curveCONTROL, precum şi de frână de parcare automată cu siguranţă contra alunecării înapoi, care asigură remorcherul şi
cadrul de transport la oprire. Elementele sofisticate de tehnologie şi ergonomie permit desfăşurarea sigură şi eficientă a
lucrărilor. Urcare şi coborâre fără efort, control intuitiv şi comod al deplasării, ca într-un automobil, operare practică cu o
singură mână, iluminare LED şi multiple opţiuni de ajustare - așa arată un post al operatorului cu dotări optime.

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.

Satisfacție 100 %. Garantat.
Suntem siguri că vă vom convinge cu tehnologia noastră
Litiu-Ion. De aceea, vă garantăm că în termen de 6 luni de la
livrare aveți posibilitatea de a reveni simplu și rapid la
tehnologia folosită inițial de dumneavoastră - fără nicio
justificare.

Toate avantajele dintr-o privire:
• Motor de deplasare în curent trifazic, de mare putere, fără necesar de
întreţinere
• Operare intuitivă datorită volanului multifuncţional jetPILOT
• Deplasare sigură în curbe datorită sistemului curveCONTROL, cu controlul
vitezei în funcţie de unghiul de viraj
• Opţiuni individuale pentru un post de lucru optim
• Cuplajul cadrului de transport uşor accesibil din poziţia operatorului

Remorcherul Jungheinrich
cu avantaje maxime pentru client.

Eficiență

Siguranță

Individualitate

Performanțe maxime cu
cele mai eficiente utilaje.

Cele mai bune condiții
pentru lucrul în siguranță.

Un utilaj la fel de unic ca și
afacerea dumneavoastră.

Tehnologia trifazică fără întreţinere
necesara, frânarea regenerativă şi
schimbarea rapidă a bateriei asigură
o capacitate de tracţiune maximă, cu
consum minim.

Echilibrul este important: La acest
remorcher şasiul perfect balansat
asigură întotdeauna tracţiunea
perfectă.

Cu sistemul eficient de trenuri
logistice, constând in tractoarele
noastre, combinate cu carucioarele de
transport Jungheinrich, puteţi pune
aproape orice în mişcare.

Concept de acționare performant și Deplasare confortabilă şi sigură
Ergonomie optimă
• Tracţiune sigură în orice moment • Coborâre şi urcare comodă datorită
eficient
datorită mecanismului de rulare
înălţimii reduse a platformei
• Performanţe crescute, dublate de
echilibrat.
operatorului.
reducerea cheltuielilor
• Platformă pentru operator cu
• Adaptare individuală pentru orice
operaţionale datorită tehnologiei
amortizare suplimentară
necesităţi prin intermediul a trei
trifazice fără necesar de
(opţional).
programe de deplasare care pot fi
întreţinere.
• Butonul programabil pentru
selectate alternativ.
• Eficienţă ridicată cu un excelent
deplasare lentă permite mersul cu • Cuplarea şi decuplarea rapidă şi
management al energiei.
viteză redusă.
simplă a remorcilor datorită
• Accelerare puternică şi schimbare
• Deplasare în curbe cu viteza
sistemului semiautomat de
rapidă a sensului de deplasare.
optimă datorită sistemului
deblocare de la distanţă (opţional) a
• Motor de deplasare fără
curveCONTROL.
cuplajului de pe platforma
necesitatea de întreţinere şi fără
operatorului.
perii de cărbune.
• 2 ani garanţie pentru motorul de Construcţie robustă pentru cele mai • Sunt disponibile diferite tipuri de
dure condiţii
spătare.
deplasare.
• Sistem de direcţie electric, similar
• Capota din oţel a motorului
• Frână regenerativă cu
unei masini, cu volan
protejată împotriva şocurilor.
recuperarea energiei.
multifuncțional JetPILOT.
• Spoilerul cadrului înălţat la capota
Perioade lungi de utilizare datorită
• Diverse cuplaje pentru diferite tipuri
frontală, din oţel inoxidabil de
de remorci.
calitate superioară.
bateriei Plumb/acid
• Iluminare puternică cu lămpi LED • Roţi SE (inclusiv roata de acţionare)
• Consum redus de energie
pentru un confort ridicat în timpul
(opțional).
asigurat de tehnologia trifazică şi
deplasării.
capacitatea mare a bateriilor
permit perioade lungi de utilizare. Informat în permanență
• Afişajul de 2 inch oferă o vedere Dotări suplimentare
• Diverse baterii disponibile, de la
• Diferite cuplaje.
de ansamblu privind nivelul de
375 până la 620 Ah.
• Sistem de deplasare înapoi pentru
încărcare al bateriei, numărul
• Extragerea bateriei prin partea
cuplare şi decuplare rapidă.
orelor de funcţionare, viteza de
laterală, pentru utilizarea în mai
• Racorduri de alimentare electrice
deplasare şi codurile de eroare.
multe schimburi (opţional).
sau hidraulice pentru remorici de
• Activarea vehiculului prin
tip GTE sau GTP.
intermediul codului PIN
Disponibil cu tehnologie Litiu-Ion
• Consolă opţională robustă, cu
(opţional).
• Disponibilitate ridicată, datorită
utilizare universală, de exemplu
• Posibilitate de selecţie a 3
intervalului de încărcare extrem
pentru echipamente radio.
programe de deplasare (opţional).
de scurt.
• Alte opţiuni pentru configurarea
• Nu este necesară schimbarea
Vizibilitate maximă
remorcherelor în funcţie de
bateriei.
• O mai bună vizibilitate în zone
necesităţi.
• Reducerea costurilor faţă de
slab iluminate cu lampa dayLED
bateriile Plumb/acid, datorită
integrată, pentru deplasarea pe
duratei de viaţă mai lungi şi
timp de zi (opţional).
faptului că nu necesită întreţinere.
• Floor-Spot – reducere clară a
• Lipsa necesității spațiilor pentru
pericolului de coliziune în puncte
încărcare și a ventilației, dat fiind
dificil de observat prin intermediul
că nu se generează gaze.
unui punct luminos roşu proiectat
pe sol la cca. 3 m în faţa utilajului
(opţional).

Modelul Prezentare generală
Modelul potrivit pentru aplicațiile dvs.:
Nume

Tensiune nominală

Viteza de conducere fără sarcină

EZS 350 L Std

1000 N

12,5 km/h

EZS 350 L Comfort

1000 N

12,5 km/h

EZS 350 XL Std

1000 N

12,5 km/h

EZS 350 XL Comfort

1000 N

12,5 km/h
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