
Ciągnik akumulatorowy
EZS 130
Udźwig: 3000 kg



Wszechstronny ciągnik
do wąskich korytarzy roboczych.
Idealny do zastosowań w zestawach transportowych.

Wszechstronny i kompaktowy EZS 130 to wyjątkowo wąski ciągnik akumulatorowy przeznaczony do transportu przyczep 
o masie do 3 000 kg. Ze względu na niewielką szerokość wynoszącą zaledwie 600 mm doskonale sprawdza się podczas 
transportu małych części w zestawach transportowych lub podczas dystrybucji materiałów na produkcji.

Kolejną zaletą jest możliwość indywidualizacji. Poprzez dołączenie kilku przyczep ciągnik można łatwo dostosować do 
każdego zastosowania. Mocny silnik jazdy w technice prądu zmiennego 24 V z dynamicznym przyspieszeniem zapewnia 
wysoką wydajność przy niskim zużyciu energii.

Ulepszona ergonomia i zoptymalizowana przestrzeń dla operatora gwarantują maksymalny komfort jazdy nawet podczas 
długotrwałej pracy. Niska platforma ułatwiająca wsiadanie i wysiadanie, trzy programy jazdy oraz inteligentne systemy 
wspomagania zwiększające bezpieczeństwo jazdy umożliwiają elastyczną i bezpieczną pracę w każdej sytuacji.

 

 

Korzyści:

• Ciągnik do zestawów transportowych z możliwością dopasowania do 
indywidualnych potrzeb.

• Bardzo wąska konstrukcja o szerokości 600 mm.

• Zmniejszone zużycie energii i zwiększona wydajność.

• Więcej przestrzeni i zoptymalizowana ergonomia.

• Szeroki wybór wyposażenia dodatkowego do różnych zastosowań.

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.

100% satysfakcji. Gwarantujemy.

Jesteśmy pewni, że przekonamy Państwa do naszej 
technologii litowo-jonowej. Dlatego dajemy Państwu 
możliwość łatwego i szybkiego powrotu do wcześniej 
użytkowanej technologii w ciągu 6 miesięcy od chwili 
otrzymania akumulatora – bez podawania przyczyn.



Ciągnik Jungheinrich
dla maksymalnych korzyści.

Wydajność Bezpieczeństwo Indywidualność
Maksymalna efektywność 
dzięki bardzo wydajnym 
wózkom.

Najlepsze warunki do 
bezpiecznej pracy.

Rozwiązanie tak 
indywidualne jak Państwa 
działalność.

Inteligentne sterowanie 
i nowoczesna technika napędu:
• Nowoczesny silnik jazdy 

w technice prądu zmiennego dla 
wysokiej wydajności przy niskich 
kosztach eksploatacji.

• Wysoka wydajność i bardzo 
oszczędna gospodarka 
energetyczna.

• Dynamiczne przyspieszenie 
i maksymalna prędkość.

• hamowanie silnikiem z odzyskiem 
energii.

Długi czas pracy akumulatora 
kwasowo-ołowiowego:
• Wbudowany prostownik (24 V/ 

30 A) do łatwego ładowania 
akumulatorów kwasowych 
i żelowych z każdego gniazda 
sieciowego 230 V (opcja).

• Pojemność akumulatora do 
200 Ah.

• Stała dostępność wózka dzięki 
wyjątkowo krótkim czasom 
ładowania.

• Brak konieczności wymiany 
akumulatora.

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

Opcjonalny komfortowy system 
ładowania do akumulatorów litowo- 
jonowych
• System z gniazdem i wtykiem 

ładowania komfortowego do 
szybkiego doładowywania.

• Umożliwia ergonomiczne 
i bezpieczne ładowanie podczas 
przerw w pracy.

• Nie wymaga otwarcia klapy 
komory akumulatora.

• Łatwa i intuicyjna obsługa.

• Nisko usytuowana platforma 
ułatwiająca częste wchodzenie 
i schodzenie.

• Bezpieczna prędkość podczas 
jazdy na zakrętach dzięki 
curveCONTROL.

• Przycisk jazdy spowolnionej 
umożliwia jazdę z ograniczoną 
prędkością.

• Ogumienie superelastyczne kół 
nośnych zapewniające wysoki 
komfort pracy.

Informacje na bieżąco:
• 2-calowy wyświetlacz informuje 

o stanie naładowania 
akumulatora, liczbie motogodzin, 
prędkości jazdy oraz kodach 
błędów.

• Możliwość wyboru za pomocą 
przycisku 3 programów jazdy 
(opcja).

• Wysoko zabudowana osłona 
przednia.

• Wytrzymałe oświetlenie LED 
(opcja).

Wyposażenie dodatkowe:
• Szereg opcji wyposażenia 

dodatkowego umożliwia 
przystosowanie wózka do różnych 
zastosowań.

• Dostępne są różne rodzaje 
zaczepów.

• Przycisk ułatwiający 
dołączanie i odłączanie przyczep.

• Złącza elektryczne do przyczep 
GTE.

• Wytrzymały, opcjonalny uchwyt do 
montażu dodatkowego 
wyposażenia, na przykład urządzeń 
do radiowej transmisji danych.

• Możliwość dalszej indywidualnej 
konfiguracji ciągnika.



Przegląd modeli
Właściwy model dla Państwa aplikacji:

Nazwa

Standard, okładziny CSE

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

 

 

Dla zakładów produkcyjnych w 
Norderstedt, Moosburg i Landsberg.  

Wózki jezdniowe firmy Jungheinrich 
spełniają europejskie wymogi 

bezpieczeństwa.  
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