
Електричний тягач
EZS 130
: 3000 kg



Компактний тягач
для вузьких ділянок складу.
Одночасне перевезення різних носіїв вантажу.

Наш економічний та компактний  EZS 130 - це особливо вузький тягач для переміщення причепів вагою до 
3 000 кг. Завдяки своїй малій ширині  (лише  600 мм) він просто призначений для роботи в особливо вузьких 
зонах, а завдяки своїй високій експлуатаційній гнучкості від найкращим чином підходить для маневреного 
перевезення дрібних деталей у складі компактних буксирних потягів. За допомогою різних видів систем 
зчеплення цей транспортний засіб легко пристосовується до використання з будь-яким видом причепів. Область 
навантаження може бути налаштована, у відповідності до потреби, шляхом з`єднання декількох причепів. 
Постійна висока потужність у парі з максимальною енергоефективністю забезпечується трифазним двигуном  24 
В з оптимізованим ККД. Легка доступність зчіпного пристрою, невелика висота платформи для зручного входу та 
виходу, а також опорна спинка забезпечують ергономічні умови для праці. Про комфорт під час руху та безпеку 
дбають багатофункціональне кермо jetPILOT, автоматичне паркувальне гальмо та розумні допоміжні системи, які 
підвищують безпеку руху.

 

• Дуже вузька конструкція, шириною лише 600 мм

• Високий рівень енергоефективності завдяки трифазному двигуну 24 В

• Надійний рух на поворотах завдяки системі curveCONTROL

•

5 років без клопотів. Гарантовано.

Надзвичайно короткий час заряджання та нуль витрат 
на технічне обслуговування роблять літій-іонні 
акумулятори найбільш витривалими енергоносіями, які 
залишили конкурентів далеко позаду. Наша 5-річна 
гарантія на літій-іонний акумулятор — це обіцянка 
довгострокової ефективності, що не залежить від часу 
роботи.



Ваш тягач Jungheinrich
для максимальної користі.

Ефективність Безпека Індивідуальний 
підхід

Максимальна 
продуктивність з 
найефективнішими 
машинами.

Найкращі умови для 
безпечної праці.

Машина - настільки 
індивідуальна, як і Ваш 
бізнес.

Дозвольте нам представити: Ваш 
надійний партнер у справах 
гнучкого та економічного 
перевалювання вантажів. З 
інноваційними технологіями для 
найвищої продуктивності.

Ми надаємо дуже велике 
значення дотриманню траєкторії 
- це стосується і поворотів. 
Завдяки функції автоматичного 
зниження швидкості 
curveCONTROL кожне 
переміщення проходить у межах 
допустимого.

Такий вузький, але міцний: тягач, 
який особливо яскраво проявляє 
весь свій потенціал в умовах 
обмеженого простору.

Інноваційна технологія 
трифазного змінного струму
• Зростання продуктивності з 

одночасним зменшенням 
експлуатаційних витрат 
завдяки двигунам за 
трифазною технологією, які не 
потребують технічного 
обслуговування.

• Високий ККД та відмінне 
керування 
енергоспоживанням;

• Потужне прискорення.
• Швидка зміна напрямку руху.
• тяговий двигун без вугільних 

щіток, який не потребує 
технічного обслуговування.

• 2-річна гарантія на тяговий 
двигун.

Тривала експлуатація зі свинцево 
-кислотним акумулятором
• Енергоощадний двигун 

трифазного струму та 
акумулятор великої ємності 
забезпечують тривалу 
експлуатацію.

• Стандартна версія: 2 PzS 
250 А∙год.

• Вбудований зарядний 
пристрій (24 В / 30 А) для 
простого заряджання від будь- 
якої мережевої розетки 230В 
(опція).

Поставляється з літій-іонним 
акумулятором
• Високий коефіцієнт 

доступності завдяки 
надзвичайно швидкому 
заряджанню;

• Заміна акумулятора не 
потрібна.

• Заощадження коштів завдяки 
більшому часу роботи й 

Комфортний і безпечний рух
• Імпульсна система керування 

speedCONTROL: Задана за 
допомогою перемикача ходу 
швидкість зберігається в будь- 
якій ситуації руху - навіть на 
підйомах і схилах.

• Три програми руху з 
можливістю налаштування для 
індивідуальної адаптації до 
конкретного випадку.

• Генераторне гальмування з 
рекуперацією енергії під час 
зниження швидкості руху.

• Надійний рух на поворотах 
завдяки функції 
автоматичного зниження 
швидкості curveCONTROL - 
транспортний засіб завжди 
залишається під контролем 
оператора.

Доступ до інформації в будь-який 
час
• Велика кількість інструментів 

індикації та регулювання 
завжди забезпечує оператора 
повною інформацією.

• CanDis (опція) інформує про 
стан заряду акумулятора, 
кількість відпрацьованих 
мото-годин та коди помилок.

• Активація машини шляхом 
уведення PIN-коду та вибір 
однієї з трьох програм руху за 
допомогою клавіатури (опція).

• Налаштування параметрів 
руху за допомогою CanDis і 
CanCode (опція).

Оптимальна ергономіка
• Низько розташована платформа 

для частого входу в кабіну та 
виходу з неї без зусиль.

• Короткі відстані для оператора 
від платформи до зчіпного 
пристрою або до вантажу.

• Зчіпний пристрій добре видно з 
будь-якого місця, і до нього 
можна легко дістатися.

• Швидке, просте зчеплення та 
розчеплення причепів завдяки 
напівавтоматичному 
дистанційному розмиканню 
(опція) зчіпного пристрою з 
платформи.

• Електрична система кермового 
керування з кермом jetPILOT.

• Вантажні колеса CSE для 
високого рівня комфорту.

Міцність та компактність
• Дуже вузька конструкція, 

шириною лише 600 мм для 
роботи у вузьких проходах та 
обмеженому просторі.

• Рама з високоякісної листової 
сталі товщиною 8 мм.

• Надзвичайно високий захисний 
фартух рами на передній 
кришці.

Додаткове обладнання
• Вибір зчіпних пристроїв для 

різних типів причепів.
• Доступні з обох боків елементи 

керування з сенсорними 
кнопками у спинці для простого 
зчеплення та розчеплення.



Name Tragfähigkeit/Last Nennzugkraft Fahrgeschwindigkeit

EZS 130 3.000 kg 600 N 10.5 km/h

 

 

Заводи, центри збуту і сервіс 
Jungheinrich у Європі ISO 9001/ ISO 

14001.
 

Підлогові підйомно-транспортні 
засоби Jungheinrich відповідають 
європейським вимогам безпеки.  

ТОВ  "Юнгхайнріх Ліфт 
Трак"

вул. Качалова, 5-Г
03126, Київ, Україна
тел. 044 583 1 583

факс 044 583 1 584

info@jungheinrich.ua  
www.jungheinrich.ua
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