
Ciągnik akumulatorowy
EZS 130
Nośność: 3000 kg



Kompaktowy ciągnik 
akumulatorowy
do wąskich przestrzeni 
magazynowych.
Jednoczesny transport różnych nośników ładunku.

Ekonomiczny i kompaktowy model EZS 130 to wyjątkowo wąski ciągnik obsługiwany w pozycji stojącej, przeznaczony do 
transportu przyczep o masie do 3000 kg. Dzięki niewielkiej szerokości wynoszącej zaledwie 600 mm sprawdzi się podczas 
pracy na małej przestrzeni, a dzięki dużej elastyczności zastosowań świetnie nadaje się do przewozu drobnych elementów 
w ramach zestawu transportowego.

Za pomocą różnych zaczepów ciągnik można bez problemu przystosować do każdego typu przyczepy. Wielkość 
powierzchni ładunkowej jest dowolnie regulowana poprzez dołączanie kolejnych przyczep. Wysoką wydajność w parze 
z bardzo niskim zużyciem energii gwarantuje silnik jazdy w technice prądu zmiennego 24 V.

Łatwo dostępny zaczep, niska platforma do wygodnego wsiadania i wysiadania oraz oparcie dla pleców umożliwiają 
ergonomiczną pracę. Za komfort jazdy i bezpieczeństwo odpowiadają kierownica wielofunkcyjna jetPILOT, automatycznie 
włączany hamulec postojowy oraz inteligentne systemy wspomagające.

 

Korzyści

• Bardzo wąska konstrukcja o szerokości 600 mm

5 lat beztroski. Gwarantujemy.

Ekstremalnie krótki czas ładowania i bezobsługowość – 
akumulatory litowo-jonowe są zdecydowanie 
najwydajniejszym źródłem energii. Wraz z 5-letnią gwarancją 
na akumulator litowo-jonowy składamy Państwu obietnicę 
jego doskonałej wydajności, niezależnie od liczby 
motogodzin.



Ciągnik Jungheinrich
zapewnia maksymalne korzyści.

Wydajność Bezpieczeństwo Indywidualność
Maksymalna efektywność 
dzięki bardzo wydajnym 
wózkom.

Najlepsze warunki do 
bezpiecznej pracy.

Rozwiązanie tak 
indywidualne jak Państwa 
działalność.

Poznajcie Państwo: niezawodny 
partner do elastycznego 
i ekonomicznego przeładunku 
towarów. Z innowacyjną techniką 
prądu zmiennego zapewniającą 
maksymalną wydajność.

Przykładamy dużą wagę do 
utrzymania toru jazdy – także na 
zakrętach. Dzięki automatycznej 
redukcji prędkości jazdy 
curveCONTROL każdy przejazd jest 
bezpieczny.

Kompaktowy, a jednocześnie bardzo 
wytrzymały: ciągnik, który pokazuje 
pełnię swoich możliwości zwłaszcza 
na małej przestrzeni.

Innowacyjne silniki w technice 
prądu zmiennego
• Większa wydajność przy 

jednoczesnym zmniejszeniu 
kosztów eksploatacji dzięki 
bezobsługowej technice prądu 
zmiennego.

• Wysoka wydajność przy 
jednocześnie bardzo oszczędnej 
gospodarce energetycznej.

• Dynamiczne przyspieszenie.
• Szybka zmiana kierunku jazdy.
• Bezobsługowy silnik jazdy bez 

szczotek węglowych.
• Dwuletnia gwarancja na silnik 

jazdy.

Długi czas pracy akumulatora 
kwasowo-ołowiowego
• Energooszczędna technika prądu 

zmiennego w połączeniu 
z akumulatorem o wysokiej 
pojemności gwarantuje długi 
czas pracy wózka.

• Wersja standardowa: 2 PzS 250 
Ah.

• Wbudowany prostownik (24 V/30 
A) do łatwego ładowania 
z każdego gniazda 230 V (opcja).

Dostępny z technologią litowo- 
jonową
• Stała dostępność wózka dzięki 

wyjątkowo krótkim czasom 
ładowania.

• Brak konieczności wymiany 
akumulatora.

• Bezobsługowe akumulatory 
litowo-jonowe o długiej 
żywotności zapewniają 
oszczędność kosztów 
w porównaniu do kwasowych 
baterii trakcyjnych.

• Akumulatory litowo-jonowe nie 
gazują, nie ma więc potrzeby 
utrzymywania akumulatorowni.

Komfort i bezpieczeństwo pracy
• speedCONTROL: zadana 

prędkość jazdy utrzymywana 
jest w każdej sytuacji, także na 
wzniesieniach i spadkach.

• Trzy programy jazdy do wyboru 
służące dostosowaniu pracy 
pojazdu do indywidualnych 
wymagań.

• Hamowanie silnikiem 
z jednoczesnym odzyskiem 
energii.

• Bezpieczna jazda na zakrętach 
dzięki automatycznej redukcji 
prędkości jazdy curveCONTROL 
– operator cały czas ma wózek 
pod kontrolą.

Informacje na bieżąco
• Różne urządzenia kontrolne 

i możliwość zaprogramowania 
parametrów pracy sprawiają, że 
operator ma wszytko zawsze pod 
kontrolą.

• Wyświetlacz CanDis (opcja) 
informuje o stanie naładowania 
akumulatora, liczbie motogodzin 
i kodach błędów.

• Uruchamianie wózka za pomocą 
kodu PIN i wybór jednego 
z trzech programów jazdy 
przyciskami na klawiaturze 
(opcja).

• Możliwość indywidualnego 
zaprogramowania parametrów 
pracy dzięki CanDis i CanCode 
(opcje).

Optymalna ergonomia
• Nisko usytuowana platforma 

ułatwiająca częste wchodzenie 
i schodzenie.

• Niewielka odległość dzieląca 
operatora od zaczepu czy ładunku.

• Dobrze widoczny i łatwo dostępny 
z każdej strony zaczep.

• Szybkie i proste dołączanie 
i odłączanie przyczep dzięki 
półautomatycznemu zdalnemu 
zwalnianiu zaczepu (opcja).

• Elektryczny układ kierowniczy 
z kierownicą typu jetPILOT.

• Ogumienie superelastyczne kół 
nośnych zapewniające wysoki 
komfort pracy.

Wytrzymały i kompaktowy
• Bardzo wąska konstrukcja, tylko 

600 mm, do wąskich korytarzy 
i ciasnych pomieszczeń.

• Rama wózka wykonana ze stali 
o grubości 8 mm.

• Wysoko zabudowana osłona 
przednia.

Wyposażenie dodatkowe
• Różne rodzaje zaczepów 

przystosowane do rożnych typów 
wagoników.

• Przyciski umożliwiające 
doczepianie/odczepianie 
wagoników umieszczone po obu 
stronach oparcia.



Przegląd modeli
Właściwy model dla Państwa aplikacji:

Nazwa Pojemność / load Znamionowa siła ciągu Prędkość jazdy

EZS 130 3.000 kg 600 N 10.5 km/h

 

 

Dla zakładów produkcyjnych w 
Norderstedt, Moosburg i Landsberg.  

Wózki jezdniowe firmy Jungheinrich 
spełniają europejskie wymogi 

bezpieczeństwa.  

Jungheinrich Polska Sp. z o.o.

ul. Świerkowa 3, Bronisze k. Warszawy

05-850 Ożarów Mazowiecki

PL1130082801

telefon +48 22 332 88 00

fax +48 22 332 88 01

infolinia 0801 300 801

info@jungheinrich.pl  
www.jungheinrich.pl
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