
Elektrisk trækker
EZS 130
Lasteevne: 3000 kg



Den slanke trækker
til lagerområder med lidt plads.
Samtidig transport af forskellige lastbærere.

Vores EZS 130 er en særlig rentabel og kompakt trækker til stående fører, der kan trække anhængere på op til 3.000 kg. Med 
sin bredde på kun 600 mm er den som skræddersyet til steder med meget lidt plads, og dens store fleksibilitet gør den 
velegnet til manøvredygtig transport af småvarer i pladsbesparende vogntog. Ved hjælp af forskellige koblinger kan trucken 
uden problemer tilpasses enhver anhængertype. Lastfladen kan varieres ved at koble flere anhængere sammen. 24-V- 
vekselstrømsmotoren med optimeret virkningsgrad sikrer kontinuerlig høj effekt kombineret med højeste energieffektivitet. 
Den let tilgængelige kobling, platformens lave montering til komfortabel op- og nedstigning samt det støttende ryglæn 
muliggør ergonomisk arbejde. Kørekomfort og sikkerhed opnås med multifunktionsrattet jetPILOT, den automatiske 
parkeringsbremse samt intelligente assistentsystemer, der øger køresikkerheden.

 

Alle fordele med et blik

• Meget smal konstruktion med en bredde på 600 mm

• Høj energieffektivitet med 24-V-vekselstrømsmotor

• Sikker kurvekørsel med curveCONTROL

• Impulsstyring speedCONTROL

• Halvautomatisk fjernoplåsning af koblingen (tilvalg)

100 % tilfredshed. Garanteret.

da-Test_Wir sind sicher, dass wir Sie mit unserer Lithium- 
Ionen-Technologie überzeugen werden. Daher garantieren 
wir Ihnen, dass Sie innerhalb von 6 Monaten nach 
Auslieferung einfach und schnell auf die ursprüngliche 
Technologie zurückwechseln können – ohne Angabe von 
Gründen.



Din Jungheinrich-trækker
giver maksimale fordele.

Effektivitet Sikkerhed Individualitet
Maksimal ydelse med de 
mest effektive trucks.

De bedste forudsætninger 
for sikkert arbejde.

En truck, der er lige så 
individuel som din 
virksomhed.

Tillad os at præsentere: Din 
pålidelige partner til fleksibel og 
økonomisk vareomlæsning. Med 
innovativ vekselstrømsteknik, der 
giver den højeste ydeevne.

Vi lægger stor vægt på sporstabilitet 
– det gælder også i kurver. Takket 
være den automatiske 
hastighedsreduktion curveCONTROL 
forbliver alt i det grønne område ved 
enhver kørsel.

Så smal og alligevel robust. En trækker, 
der især viser sit fulde potentiale, hvor 
der er lidt plads.

Innovativ vekselstrømsteknik
• Den vedligeholdelsesfrie 

vekselstrømsteknik giver højere 
ydelse med samtidig reduktion af 
driftsomkostningerne.

• Høj virkningsgrad med fantastisk 
energiudnyttelse.

• Kraftig acceleration.
• Hurtige retningsskift.
• Vedligeholdelsesfri køremotor 

uden kulbørster.
• 2 års garanti på køremotoren.

Lange indsatstider med 
blysyrebatteri
• Energibesparende 

vekselstrømsteknik og høje 
batterikapaciteter giver lange 
indsatstider.

• Standardversion: 2 PzS 250 Ah.
• Integreret lader (24 V/30 A) giver 

nem opladning i alle 230 V- 
stikkontakter (tilvalg).

Kan fås med litium-ion-teknologi
• Høj tilgængelighed takket være 

ekstremt korte ladetider.
• Intet behov for batteriskift.
• Lavere udgifter som følge af 

længere levetid og minimal 
vedligeholdelse i forhold til 
blysyrebatterier.

• Intet behov for laderum og 
ventilation, da der ikke sker 
nogen gasdannelse.

Behagelig og sikker kørsel
• Impulsstyring speedCONTROL: 

Den hastighed, der er valgt på 
kørekontakten, holdes i enhver 
køresituation – også på stigninger 
og fald.

• Tre indstillelige køreprogrammer 
til individuel tilpasning til ethvert 
behov.

• Generatorisk bremsning med 
energigenvinding, når 
hastigheden nedsættes.

• Sikker kørsel i kurver med den 
automatiske hastighedsreduktion 
curveCONTROL – føreren har 
hele tiden trucken under kontrol.

Altid velinformeret
• Talrige visnings- og 

indstillingsinstrumenter giver altid 
det fulde overblik.

• CanDis (tilvalg) informerer om 
batteriladetilstand, driftstimetal 
og fejlkoder.

• Aktivering af trucken med 
pinkode og valg mellem tre 
køreprogrammer via tastatur 
(tilvalg).

• Indstillelige kørselsparametre 
med CanDis og CanCode (tilvalg).

Optimal ergonomi
• Lav ståplade gør det let at stige ind 

og ud hyppigt.
• Brugeren har kort afstand fra 

førerpladsen til koblingen eller til 
lasten.

• Godt udsyn fra alle positioner til 
koblingen, som samtidig er let 
tilgængelig.

• Anhængere kobles hurtigt og 
enkelt til og fra, mens man sidder 
på førerpladsen, med 
halvautomatisk fjernbetjening 
(tilvalg).

• Elektrisk styring med jetPILOT-rat.
• CSE-lasthjul giver høj kørekomfort.

Robust og kompakt
• Meget smal konstruktion på kun 

600 mm til snævre gange og steder 
med lidt plads.

• Chassis af 8 mm stålplade i høj 
kvalitet.

• Skørtet på forsiden er trukket ekstra 
højt op.

Ekstraudstyr
• Diverse koblinger til vidt forskellige 

anhængertyper.
• Taster i begge sider af ryglænet gør 

det let at koble til og fra.



Model Oversigt
Den rigtige model til dine applikationer:

Navn Kapacitet / belastning Nominel trækkraft Kørehastighed

EZS 130 3.000 kg 600 N 10.5 km/h

 

 

Vores fabrikker i Norderstedt, Moosburg 
og Landsberg er certificeret.  

Jungheinrich truck opfylder de 
europæiske sikkerhedskrav.  

Jungheinrich Danmark A/S

Øst: Mårkærvej 3, 2630 Taastrup

Vest: Vrøndingvej 5, 8700 Horsens

Telefon 7027 6040

Telefax 7027 6041

kontakt@jungheinrich.dk  
www.jungheinrich.dk
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