
Kompakt og 
manøvredygtig truck

Version med og uden kabine

Lastflade kan belastes 
op til 1,5 t

Høj kørekomfort med 
affjedret chassis

Elektrohydraulisk styring 
for afspændt kørsel

EZW 515
Elektrisk dreven platformsvogn (1.500 kg)

Robust, alsidig og økonomisk: det er fordelene ved vores el-
drevne platformsvogn EZW 515. Hvad enten det er inde i hallen 
eller på ude på terrænet - med last op til 1,5 t på ladet er denne 
belastbare platformsvogn velegnet til næsten alle indsatsområ-
der.

Men det er ikke det hele: For vores EZW 515 giver ikke kun 
maksimal kørekomfort og sikkerhed, men også stor ydeevneved 
samtidigt lavt energiforbrug. 
• Indsats ved vedligeholdelse, hurtig komponentforsyning eller 

som firhjulet trækker.
• Opbygning som læssebagsmæk, lad- eller kassevogn fås efter 

behov.
• Komfortaffjedring: Det fuldt affjedrede chassis med fjedre og 

dæmpere på alle hjul skåner ikke kun førerens ryg, men også 
køretøjet. 

• Robust konstruktion: Den kraftige stålramme og de slidstærke 
formdele holder i den daglige drift til et helt liv for en plat-
formsvogn.

• LED-lyskilde: Den valgfrie belysning er miljøvenlig og ufølsom 
over for rystelser.

• Der kan leveres tilhørende anhængerkoblinger efter ønske.
• Komfortabel førerplads: Lav indstigning og det rummelige 

fodrum giver ergonomiske arbejdsbevægelser ligesom rattets 
og kontakternes placering og den hurtige tilgang til dem. 

• Elhydraulisk styring giver præcis kørsel med lavt forbrug af 
kræfter.

• Automatisk parkeringsbremse med sikring mod tilbagerulning: 
Ved stilstand sikres platformsvognen automatisk på stigninger.

• 48-V-vekselstrømsmotor sikrer kraftig acceleration og høj 
tophastighed. 

• Generatorisk bremsning: Energien, der skabes under brems-
ning, føres tilbage til batteriet og forlænger derved driftstiden. 

Resultat: Perfekt ergonomi og teknik i form af vores EZW 515 
giver skånsomme og sikre arbejdsindsatser med høj omkost-
nings- og energieffektivitet.
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Dette typeblad iht. VDI-direktiv 2198 nævner kun de tekniske værdier for standardtrucken. Afvigende dæktyper, andre master, tillægsanordninger, osv. kan resultere i andre vær-
dier.

Tekniske data iht. VDI 2198

Status: 11/2016

K
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n

1.1 Producent (kort)  Jungheinrich

1.2 Producentens typebetegnelse  EZW 515

1.3 Drev  elektrisk

1.4 Betjening manuel, gående, stående, siddende, plukning  siddende

1.5 Løfteevne/last Q t 1,5

1.7 Nominel trækkraft F N 600

1.9 Akselafstand y mm 1.200

V
æ

g
t 2.1.1 Egenvægt inkl. batteri (se linje 6.5)  kg 1.600

2.2 Akselbelastning med last for/bag  kg 1.310 / 1.728

2.3 Akselbelastning uden last for/bag  kg 932 / 578
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3.1 Dæk  SE

3.2 Dækstørrelse for  mm 4.00-8/6 PR

3.3 Dækstørrelse bag  mm 4.00-8/6 PR

3.5 Hjul, antal for/bag (x-drivhjul)  2 / 2x

3.6 Sporbredde for b10 mm 905

3.7 Sporbredde bag b11 mm 900

B
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4.7 Højde over sikkerhedstaget (kabine) h6 mm 1.990

4.8 Siddehøjde/ståhøjde h7 mm 825

4.12 Koblingshøjde h10 mm 250

4.12.1 2. koblingshøjde  mm 340

4.12.2 koblingshøjde h10 mm 430

4.13 Læssehøjde uden last h11 mm 665

4.16 Læssefladens længde l3 mm 1.600

4.18 Læssefladens bredde b9 mm 1.000

4.19 Samlet længde l1 mm 2.762

4.21 Samlet bredde b1/b2 mm 1.100 / 1.100

4.32 Frihøjde midte akselafstand m2 mm 148

4.35 Venderadius Wa mm 2.477

4.36 Mindste omdrejningspunkt afstand b13 mm 691
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5.1 Kørehastighed med/uden last  km/h 18

5.5 Trækkraft med/uden last  N 600

5.6 Maks. trækkraft med/uden last  N 4.500

5.10 Driftsbremse  hydraulisk

M
o

to
r

6.1 Køremotor, effekt S2 60 min.  kW 4,3

6.3 Batteri iht. DIN 43531/35/36 A, B, C, nej  A

6.4 Batterispænding, nominel kapacitet K5  V/Ah 48 / 320

6.5 Batterivægt  kg 500

A
n

d
et

8.1 Kørestyringstype  vekselstrøm speedCONTROL

8.4 Støjniveau ved førerens øre iht EN12 053  dB (A) 57

8.5 Påhængskobling, art/type DIN  Stikkobling 3-dobbelt

8.6 Styring  elektro-hydraulisk



Udnyt fordelene

Robust LED belysning (option) Mulighed for forskellige koblinger 
(option)

Overskuelig placering af alle betje-
nings- og displayelementer

Fås også uden kabine

Innovativ vekselstrømsteknik
Jungheinrich-motorer i vekselstrømstek-
nik giver dig større effektivitet med sam-
tidig reducering af driftsomkostningerne.
• Høj virkningsgrad med fantastisk ener-

giregnskab.
• Kraftig acceleration og høj tophastig-

hed selv med last.
• Hurtige køreretningsskift uden den

sædvanlige "tænkepause".
• Vedligeholdelsesfri køremotor ved

bortfald af kontaktkul.
• To års garanti på køremotoren.

Komfortabel og sikker kørsel
Impulsstyringen SpeedControl og den 
automatiske bremse giver mulighed for 
behagelig, sikker kørsel med tilpasnings-
udstyr til alle typer indsats:
• Sikker traktion til enhver tid med fjeder/

dæmper-chassis.
• Automatisk parkeringsbremse for sikker

igangsætning og tilbagerulningssikring
på stigninger.

• Den hastighed, der bestemmes af
kørepedalen, opretholdes i alle køresi-
tuationer.

• Energigenvinding: Generatorisk brems-
ning ved sænkning af kørehastigheden.

• Programmerbar sneglefartskontakt til
kørsel med begrænset hastighed.

• Individuel tilpasning til alle behov med
tre alternative køreprogrammer.

• Bliv set selv og se de andre: LED-lam-
per i to trin (dagskørelys, kørelys).

Optimal ergonomi
• Let ind- og udstigning med lav ind-

gang.
• Rummelig førerplads med stort fod-

rum.
• Kort afstand fra førerpladsen til last-

fladen.
• Elhydraulisk styring, der er let at be-

tjene.
• Bakknap til let på- og frakobling (til-

valg).
• Superelastikdæk, også afsmitningsfri

(tilvalg).
• Velorganiseret med masser af fralæg-

ningsplads.

Robust konstruktion til hård indsats
• Chassis i kraftig 8-mm-stålplade.
• Chassisskørt, der er trukket op på

frontkappen.
• Robuste LED-lamper: Forlygter, bak-

lygter og blinklys (tilvalg).
• Sidebeskyttelse med rælingslister

(tilvalg).

Batterier og ladeteknik
Energibesparende vekselstrømsteknik 
og høje batterikapaciteter giver lange 
indsatstider. Valgfri integreret lader giver 
mulighed for enkel opladning i en almin-
delig stikkontakt.

• Standardversion: 4 PzS 320 Ah.
• Vedligeholdelsesfri: 4 PzV 280 Ah.

Altid velinformeret
Omfattende display- og indstillingsin-
strumenter giver altid et komplet overblik 
over batteriladetilstand, driftstimetal, 
hastighed og fejlkoder.
• Aktivering af trucken med PIN (tilvalg).
• Indstillelige køreparametre.
• Talrige symboler informerer om tilstan-

den på trucken.

Tillægsudstyr (tilvalg)
Omfattende tilbehør giver mulighed for 
individuelle tilpasninger til din indsatssi-
tuation:
• Opbygninger på platformen: Læsse-

bagsmæk, lad- eller kassevogn.
• Returknapanordning for komfortabel

på-/frakobling.
• Holder til komponenter til trådløs data-

transmission.
• Forskellige koblinger.
• Integreret lader: Opladning af det ind-

byggede batteri i almindelige stikkon-
takter.

• Kabiner i forskellige versioner til kø-
reture uden for hallen. Fås også uden
kabine.

• Andet tilbehør til behovsorienteret
konfiguration af trækkeren.

• Andre muligheder: vores trækker EZS i
serie 5 (basiskøretøj til EZW 515).
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Jungheinrich truck opfylder de 
europæiske sikkerhedskrav.

Vores fabrikker i Norderstedt, 
Moosburg og Landsberg 

er certificeret.


