
Električni vlačilec
Nosilnost: 1500 kg



Nosilno vozilo z odprtim kesonom,
ki se vedno obnese.
Primeren je za vzdrževalna dela in hitro dostavo delov.

Robustno in vsestransko vozilo z odprtim kesonom serije 5 je zmogljiv pomočnik za uporabo v halah in na prostem, zlasti za 
vzdrževanje, hitro dostavo delov ali kot štirikolesni vlačilec. Njegova nosilnost je 1,5 tone ter ponuja odlično vozno udobje, 
vrhunsko varnost, zmogljivost in še majhno porabo. 48-voltni trifazni asinhronski motor razvije dober pospešek in veliko 
končno hitrost, tudi če je obremenjen. Vzmeteno podvozje ščiti voznika in vozilo, elektrohidravlično krmiljenje pa omogoča 
natančno vožnjo ob majhni moči. Opcijsko so na voljo razni priklopi, kabine z raznoliko opremo, razsvetljava s svetilnimi 
diodami in bogata ponudba dodatkov za prilagoditev vozila. Delovno okolje z nizkim pragom, prostornim predelom za noge 
ter razporeditev in hitra dostopnost volana in stikal omogočajo ergonomsko delo.

Pregled vseh prednosti:

• Kompaktnost in okretnost.

• Izvedba s kabino ali brez nje.

• Nosilnost nakladalne površine 1.500 kg.

• Vzmeteno podvozje za udobno vožnjo.

• Elektrohidravlično krmiljenje za natančno vožnjo.



Vlačilec znamke Jungheinrich,
ki se vedno obnese.

Učinkovitost Varnost Individualnost
Maksimalna zmogljivost z 
najučinkovitejšimi 
regalnimi vozili.

Najboljše razmere za varno 
delo.

Vozilo, ki se prilagodi vašim 
potrebam.

Prehitite tekmece: Kompakten in 
okreten vlačilec je primeren za 
uporabo v hali ali na prostem.

Osvetlite si pot: Z opcijsko, 
neškodljivo razsvetljavo LED v dveh 
stopnjah za dnevno in nočno vožnjo.

Dodelani ergonomija in tehnologija 
zagotavljata sproščeno, varno in zelo 
učinkovito delo. 

Inovativna trifazna asinhronska 
tehnologija.
• Večja zmogljivost in manjši 

obratovalni stroški s trifazno 
asinhronsko tehnologijo, ki ne 
potrebuje vzdrževanja.

• Visoki izkoristki in odlično 
upravljanje energije.

• Dober pospešek in velika končna 
hitrost, tudi s tovorom.

• Hitro spreminjanje smeri vožnje.
• Pogonski motor, ki ne potrebuje 

vzdrževanja.
• Dve leti jamstva za pogonski 

motor.

Dolgotrajno delovanje s svinčevo 
baterijo
• Varčna trifazna asinhronska 

tehnologija in velike kapacitete 
baterij za dolgo delovanje.

• Različica XL za uporabo viličarskih 
baterij, denimo baterij električnih 
trikolesnih viličarjev EFG 213– 
220.

• Standardna različica: 3 PzS 345 
Ah.

• Baterijski prostor XL: 5 PzS 625 
Ah.

Udobna in varna vožnja.
• Vedno varen oprijem z vzmetno 

blaženim podvozjem.
• Samodejna parkirna zavora za 

varno speljevanje in zaščito pred 
zdrsom na klancu.

• Impulzni krmilnik 
speedCONTROL: Hitrost, 
nastavljena s stopalko za plin, se 
ohrani v vsaki situaciji.

• Rekuperacija energije pri zaviranju 
z generatorsko zavoro.

• Nastavljiva tipka za polžjo vožnjo, 
tj. vožnjo z omejeno hitrostjo.

• Prilagajanje delovnim zahtevam s 
tremi alternativnimi voznimi 
programi.

• Vidljivost in opaznost: Luči LED v 
dveh stopnjah (dnevne in kratke 
luči).

Robustna konstrukcija za 
najzahtevnejšo uporabo.
• Šasija iz kakovostne jeklene 

pločevine debeline 8 mm.
• Posebej dvignjen odbijač na 

sprednjem pokrovu.
• Robustne luči LED: Sprednje in 

zadnje luči ter smerniki (opcija).
• Bočna zaščitna letev (opcija).

Vedno dobro obveščeni
• Obsežni prikazovalni in 

nastavitveni instrumenti vedno 
ponujajo popoln pregled 
napolnjenosti baterije, delovnih 
ur, hitrosti in kod napak.

• Zagon vozila s kodo PIN (opcija).
• Nastavljivi vozni parametri.

Številni znaki obveščajo voznika o 
stanju vozila.

Optimalna ergonomija.
• Nizek prag za preprosto vstopanje 

in izstopanje.
• Prostorno delovno mesto z veliko 

prostora za noge.
• Kratka pot od voznikovega mesta 

do priklopa/tovora.
• Elektrohidravlično krmiljenje s 

preprostim upravljanjem.
• Tipka za preprosto priklapljanje in 

odklapljanje (opcija).
• Superelastična kolesa, tudi v 

izvedbi, ki ne puščajo sledi (opcija).
• Dobro razvrščene številne 

odlagalne površine.

Bogata dodatna oprema
• Nadgradnja ploščadi: stranice, 

keson ali zaprta nadgradnja.
• Tipka za preprosto priklapljanje in 

odklapljanje.
• Držalo za brezžične komponente.
• Razni priklopi.
• Vgradni polnilnik: Polnjenje 

vgrajene baterije na navadnih 
vtičnicah.

• Kabine v raznih izvedbah za vožnjo 
na prostem. Na voljo tudi brez 
kabine.

• Še več opcij za konfiguracijo 
dolžine ploščadi po meri.

• Na voljo tudi: vlačilci EZS serije 5 
(osnovno vozilo je EZW 515).



Jungheinrich, d.o.o.
Korenova cesta 11, 1241 Kamnik
Telefon:
Centrala 01 561 04 80
Prodaja 01 561 04 85
Najem 01 561 04 90
Servis 01 561 04 95
Faks 01 562 17 79

info@jungheinrich.si  
www.jungheinrich.si

 

 

Certificirani so nemški proizvodni obrati 
v krajih Norderstedt, Moosburg in 

Landsberg.
 

Viličarji in vozički podjetja Jungheinrich 
ustrezajo evropskim varnostnim 

predpisom.  
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