
Elektrinis vilkikas
EZS 130
Keliamoji galia: 3000 kg



Siauras vilkikas
darbui siaurose sandėlio vietose.
Skirtingų krovinių laikiklių transportavimas vienu metu.

Mūsų ekonomiškas ir kompaktiškas EZS 130 yra labai siauras vilkikas su stovėjimo platforma, skirtas priekaboms iki 3000 kg 
traukti. Dėl labai mažo, tik 600 mm pločio vilkikas yra numatytas siauroms erdvėms ir dėl didelio lankstumo kuo puikiausiai 
tinka manevringam smulkių dalių transportavimui prikabinus kelias priekabas. Dėl skirtingų movų krautuvą galima lengvai 
pritaikyti prie kiekvieno priekabos tipo. Pakrovimo plotą galima keisti prijungiant kelias priekabas. Nuolatinį aukštą našumą ir 
didžiausią energijos vartojimo efektyvumą užtikrina optimalaus efektyvumo 24 V trifazis variklis. Lengvai pasiekiama mova, 
žemas platformos aukštis, leidžiantis lengvai užlipti ir nulipti ir atraminis atlošas leidžia patogiai dirbti. Važiavimo komfortą ir 
saugumą užtikrina daugiafunkcis vairas „jetPILOT“, o automatiškai įsijungiantis stovėjimo stabdys ir išmanios pagalbinės 
sistemos padidina važiavimo saugumą.

 

Visi privalumai trumpai

• Labai siaura tik 600 mm pločio konstrukcija

• 24 V trifazis variklis užtikrina didelį energijos vartojimo efektyvumą

• Saugus važiavimas posūkiuose „curveCONTROL“ dėka

• Impulsinė valdymo sistema „speedCONTROL“

• Iš dalies automatinis, nuotolinis movos atjungimas (pasirinktinai)

5 metai be rūpesčių. Garantuota.

Dėl ypač greito įkrovimo ir nulinių techninės priežiūros 
sąnaudų ličio jonų akumuliatoriai tampa ilgalaikiu energijos 
šaltiniu. Suteikdami 5 metų garantiją Jūsų ličio jonų 
akumuliatoriui pažadame ilgalaikį našumą nepriklausomai nuo 
darbo valandų skaičiaus.



Jūsų „Jungheinrich“ vilkikas
didžiausiai kliento naudai.

Efektyvumas Saugumas Individualumas
Didžiausia galia, 
pasiekiama 
efektyviausiomis 
transporto priemonėmis.

Geriausios saugaus darbo 
sąlygos.

Transporto priemonė tokia 
pat individuali kaip ir Jūsų 
verslas.

Pristatome: Jūsų patikimas partneris, 
padėsiantis lanksčiai ir ekonomiškai 
perkrauti prekes. Naujoviška trifazė 
technika užtikrina didžiausią našumą.

Mums labai svarbus krypties 
stabilumas, taip pat posūkiuose. 
Automatinė greičio ribojimo sistema 
„curveCONTROL“ užtikrina, kad kas 
kartą judant nebūtų viršytos ribos.

Nors siauras, bet tvirtas: vilkikas, kuris 
iki galo atsiskleidžia ankštose erdvėse.

Naujoviška trifazė technika
• Daugiau galios ir mažesnės 

veiklos sąnaudos dėl trifazės 
srovės variklio, kurio nereikia 
techniškai prižiūrėti.

• Didelis efektyvumas su puikiu 
energijos balansu.

• Galingas greitėjimas.
• Greitai keičiama važiavimo 

kryptis.
• Traukos variklis be anglinių 

šepetėlių, kuriam nereikia 
techninės priežiūros.

• 2 metų garantija važiavimo 
varikliui.

Ilga veikimo trukmė su švino 
rūgšties akumuliatoriumi
• Dėl energiją taupančios trifazės 

technikos ir didelių 
akumuliatoriaus talpų galima ilga 
naudojimo trukmė.

• Standartinė versija: 2 PzS 250 Ah.
• Integruotas įkroviklis (24 V / 30 A) 

skirtas paprastai įkrauti iš 
kiekvieno 230 V elektros lizdo 
(pasirinktinai).

Galima įsigyti su ličio - jonų 
technologija
• Didelis prieinamumas dėl labai 

trumpo pakrovimo laiko.
• Nereikia keisti baterijos.
• Mažesnės sąnaudos dėl ilgos 

naudojimo trukmės ir dėl to, kad 
nereikia atlikti techninės 
priežiūros, palyginti su švino 
rūgštiniais akumuliatoriais.

• Nereikia įkrovimo patalpų ir 
vėdinimo, kadangi nesusidaro 
dujų.

Patogus ir saugus važiavimas
• Impulsinė valdymo sistema 

„speedCONTROL“: Važiavimo 
jungikliu iš anksto nustatytas 
greitis išlaikomas kiekvienoje 
važiavimo situacijoje, taip pat 
įkalnėse / nuokalnėse.

• Trys reguliuojamos važiavimo 
programos skirtos pritaikyti 
kiekvienam reikiamam atvejui.

• Energijos grąža stabdant 
rekuperaciniu stabdžiu, mažinant 
važiavimo greitį.

• Saugiai važiuojama posūkiuose 
dėl automatinės greičio ribojimo 
sistemos „curveCONTROL“ - 
vairuotojas visada kontroliuoja 
transporto priemonę.

Visada gerai informuotas
• Didelis kiekis rodmenų ir 

nustatymo instrumentų bet 
kuriuo momentu pateikia išsamią 
apžvalgą.

• „CanDis“ (pasirinktinai) informuoja 
apie akumuliatoriaus įkrovą, 
darbo valandų skaičių ir klaidos 
kodus.

• Transporto priemonė aktyvinama 
įvedus PIN kodą, o per klaviatūrą 
pasirenkama viena iš 3 važiavimo 
programų (pasirinktinai).

• Reguliuojamieji važiavimo 
parametrai reguliuojami „CanDis“ 
ir „CanCode“ (pasirinktinai).

Optimali ergonomija
• Žema stovėjimo platforma skirta 

dažnai užlipti ir nulipti be didelių 
pastangų.

• Nedideli atstumai nuo vairuotojo 
stovėjimo vietos iki movos arba 
krovinio.

• Mova gerai matoma iš visų padėčių 
ir lengvai pasiekiama.

• Priekaba greitai, paprastai 
prikabinama ir atkabinama iš dalies 
automatiniu nuotoliniu movos 
valdymo įtaisu iš vairuotojo 
stovėjimo vietos (papildoma 
įranga).

• Elektrinė vairavimo sistema su 
„jetPILOT“ vairu.

• CSE apkraunamieji ratai užtikrina 
patogų važiavimą.

Tvirtas ir kompaktiškas
• Labai siaura tik 600 mm 

konstrukcija tinka darbui siauruose 
koridoriuose ir ankštose erdvėse.

• Važiuoklė pagaminta iš 8 mm storio 
labai kokybiško plieno.

• Labai aukštai pakelti važiuoklės 
skydai prie priekinio gaubto.

Papildoma įranga
• Įvairios movos skirtingiems 

priekabų tipams.
• Abiejose atlošo pusėse įrengtais 

mygtukais galima paprastai 
prikabinti ir atkabinti.



Modelis apžvalga
Tinkamas jūsų programų modelis:

Pavadinimas Talpa / apkrovos Nominali įtampa Važiavimo greitis

EZS 130 3.000 kg 600 N 10.5 km/h

 

 

Vokietijos produkcijos gamyklos 
Norderstedte, Moosburge ir Landsberge 

yra sertifikuotos.
 

„Jungheinrich“ krautuvai atitinka Europos 
saugos reikalavimus.  

Jungheinrich Lift Truck UAB

Liepkalnio g. 85A

LT-02120 Vilnius

Lietuva

Telefonas +370 5 2322242

Faksas +370 5 2647600

info@jungheinrich.lt  
www.jungheinrich.lt
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