
Elektrický tahač
EZS 130
Nosnost: 3000 kg



Úzký tahač
do úzkých skladových prostor.
Současná přeprava různých nosičů břemen.

Náš tažný vozík EZS 130 se vyznačuje speciálně štíhlou konstrukcí a je určený k tažení přívěsů s nákladem až 3000 kg. Svou 
malou šířkou pouhých 600 mm je předurčen do úzkých prostor a je velmi vhodný díky své vysoké flexibilitě k přepravě 
drobných součástí v rámci prostorově úsporné jízdní soupravy. Pomocí různých tažných systémů můžete vozík bez 
problému upravit libovolnému typu přívěsu. Ložnou plochu můžete libovolně měnit připojením dalších přívěsů. Kontinuální 
vysoký výkon ve spojení s vysokou efektivitou využití energie je zaručen využitím třífázového motoru 24 V s optimalizovanou 
účinností. Snadné přístupné spojky, nízká výška plošiny pro pohodlné nastupování a vystupování a ergonomické opěradlo 
umožňují příjemnou práci. O jízdní komfort a bezpečnost se stará multifunkční volant jetPILOT, automatická parkovací brzda 
a inteligentní asistenční systémy ke zvýšení bezpečnosti jízdy.

 

Přehled výhod

• Úzká konstrukce se šířkou 600 mm

• Vysoká efektivita využití energie díky třífázovému motoru 24 V

• Systém curveCONTROL k bezpečnému průjezdu zatáčkami

• Impulsní řízení speedCONTROL

• Poloautomatické dálkové odjišťování spojovacího zařízení (volitelně)

5 let bez starostí. Zaručeně.

Extrémně rychlé nabíjení a nulová náročnost údržby, dělají z 
baterií Li-Ion jednoznačně nejvytrvalejší akumulátory energie. 
S naší 5letou zárukou na baterie Li-Ion získáváte dlouhodobý 
příslib výkonnosti nezávisle na počtu provozních hodin.



Váš tahač Jungheinrich
Pro maximální užitek zákazníka.

Efektivita Bezpečnost Individualita
Maximální výkon 
s nejefektivnějšími vozíky.

Nejlepší předpoklady 
bezpečné práce.

Vozík je stejně individuální, 
jako vaše podnikání.

Seznamte se prosím: Váš spolehlivý 
partner pro flexibilní a hospodárnou 
překládku zboží. S inovativní 
třífázovou technologií pro maximální 
výkonnost.

Klademe značný důraz na přesné 
vedení ve stopě, to platí i pro 
zatáčky. Díky automatickému snížení 
rychlosti curveCONTROL zůstává při 
každé jízdě všechno v zelených 
číslech.

Úzký a robustní. Tahač, který rozvine 
svůj plný potenciál v úzkém prostoru.

Inovativní třífázová technologie
• Vyšší výkon při současném 

snížení provozních nákladů díky 
bezúdržbové třífázové 
technologii.

• Vysoká účinnost a vynikající 
energetická hospodárnost.

• Silné zrychlení.
• Rychlá změna směru pojezdu.
• Bezúdržbový motor pojezdu bez 

uhlíkových kartáčků.
• 2letá záruka na motor pojezdu.

Delší doba použití díky bateriím s 
velkou kapacitou
• Energeticky úsporná třífázová 

technologie a velké kapacity 
baterií umožňují dlouhé doby 
používání vozíku.

• Standardní verze: 2 PzS 250 Ah.
• Integrovaná nabíječka (24 V/30 A) 

pro snadné nabíjení z každé 
síťové zásuvky 230 V (volitelné 
vybavení).

Dostupné s lithium-iontovou 
technologií
• Vysoká disponibilita díky 

extrémně krátké době nabíjení.
• Výměna baterie není nutná.
• Úspora nákladů díky delší 

životnosti a bezúdržbovosti oproti 
olověným bateriím.

• Nedochází k tvorbě plynů a tím 
pádem odpadá nutnost ventilace 
nabíjecích prostor.

Komfortní a bezpečná jízda
• Impulsní elektronika 

speedCONTROL: Rychlost 
předvolená na spínači pojezdu je 
zachována v každé jízdní situaci – 
i při stoupání a klesání.

• Tři nastavitelné programy pojezdu 
pro přizpůsobení dle 
individuálních potřeb.

• Generátorové brzdění 
s rekuperací při snížení rychlosti 
jízdy.

• Bezpečná jízda do zatáček díky 
automatickému snížení rychlosti 
systémem curveCONTROL. Vozík 
zůstává v každé situaci pod 
kontrolou řidiče.

Všechny informace jsou kdykoli 
k dispozici
• Široká nabídka zobrazovacích a 

ovládacích prvků umožní 
kompletní přehled v každé situaci.

• Systém CanDis (volitelné 
příslušenství) informuje o stavu 
nabití baterie, počtu provozních 
hodin a zobrazuje chybové kódy.

• Aktivace vozíku pomocí kódu PIN 
a výběr tří jízdních programů 
pomocí klávesnice (volitelné 
příslušenství).

• Nastavování jízdních parametrů 
pomocí systémů CanDis a 
CanCode (volitelné příslušenství).

Optimální ergonomie
• Nízká plošina řidiče ke snadnému 

častému nastupování a 
vystupování.

• Obsluha má z pracoviště řidiče 
tažné zařízení nebo náklad na 
dosah.

• Tažné zařízení je dobře viditelné 
v každé poloze a je snadno 
přístupné.

• Rychlé a snadné připojení a 
odpojení přívěsu 
poloautomatickým systémem 
dálkového odjištění tažného 
zařízení je možné přímo 
z pracoviště řidiče (volitelné 
příslušenství).

• Elektrické řízení pomocí volantu 
jetPILOT.

• Nosná kola CSE pro vyšší pohodlí 
jízdy.

Odolné a kompaktní provedení
• Velmi úzká konstrukce pouhých 

600 mm do úzkých uliček a 
zúžených prostor.

• Rám vozíku je z vysoce kvalitního 
ocelového plechu o tloušťce 8 mm.

• Extra zvýšený rám na čelním víku.

Volitelné vybavení
• Různá tažná zařízení pro nejrůznější 

typy přívěsů.
• Oboustranná tlačítka pojezdu 

v opěradle ke snadnému 
připojování a odpojování.



Přehled modelů
Vhodný model pro vaše použití:

Název Nosnost/náklad Jmenovitá tažná síla Rychlost pojezdu

EZS 130 3.000 kg 600 N 10.5 km/h

 

 

Certifikované jsou naše výrobní závody v 
Norderstedtu, Moosburgu a Landsbergu.  

Vozíky Jungheinrich splňují evropské 
bezpečnostní požadavky.  

Jungheinrich (ČR) s.r.o.

Modletice 101

251 01 Říčany

Telefon +420 313 333 111, 333

Fax +420 313 333 777

info@jungheinrich.cz  
www.jungheinrich.cz
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