
Elektrisk trækker
Lasteevne: 1500 kg



Robust platformsvogn
til enhver opgave.
Ideel til istandsættelsesarbejder og hurtig forsyning af dele.

Vores robuste og alsidige trækker med platform i serie 5 er en robust partner til haller og udendørsområder – især anvendt i 
forbindelse med istandsættelse, hurtig forsyning af dele eller som firehjulet trækker. Den transporterer laster på op til 1,5 t og 
giver den højeste kørekomfort, maksimal sikkerhed samt høj ydelse med lavt energiforbrug. En 48-V-vekselstrømsmotor 
giver imponerende acceleration med høje sluthastigheder, også med last. Det affjedrede chassis skåner fører og truck, og 
med den elektrohydrauliske styring er det muligt at køre præcist med lavt forbrug af kræfter. Som tilvalg kan der fås 
forskellige koblinger, kabiner i diverse udførelser, LED-belysning samt et omfattende udvalg af udstyr til tilpasning til din 
anvendelse. Den ydelsesfremmende førerplads med lav indstigning og god plads til benene giver ergonomisk arbejde 
ligesom rattets og kontakternes placering og den hurtige tilgang til dem.

Alle fordele ved første øjekast

• Kompakt og manøvredygtig

• Version med og uden kabine

• Lastflade kan belastes op til 1,5 t

• Høj kørekomfort med affjedret chassis

• Elektrohydraulisk styring giver præcis kørsel.



Din Jungheinrich-trækker
giver maksimale fordele.

Effektivitet Sikkerhed Individualitet
Maksimal ydelse med de 
mest effektive trucks.

De bedste forudsætninger 
for sikkert arbejde.

En truck, der er lige så 
individuel som din 
virksomhed.

På den måde overhaler du legende 
let konkurrenterne: Den kompakte 
og manøvredygtige platformsvogn 
understøtter dig effektivt i hallen eller 
på udendørsarealerne.

Det bedste udsyn: Med den 
miljøvenlige LED-belysning i to trin til 
kørsel dag og nat som tilvalg.

Avanceret ergonomi og teknik sikrer 
skånsomt og sikkert arbejde og den 
højeste effektivitet. 

Innovativ vekselstrømsteknik
• Den vedligeholdelsesfrie 

vekselstrømsteknik giver højere 
ydelse med samtidig reduktion af 
driftsomkostningerne.

• Høj virkningsgrad med fantastisk 
energiudnyttelse.

• Kraftig acceleration og høj 
tophastighed også med last.

• Hurtige retningsskift.
• Vedligeholdelsesfri køremotor.
• 2 års garanti på køremotoren.

Lange indsatstider med 
blysyrebatteri
• Energibesparende 

vekselstrømsteknik og høje 
batterikapaciteter giver lange 
indsatstider.

• XL-varianten til anvendelse af 
gaffeltruckbatterier (f.eks. 
batterier til den elektriske, 
trehjulede truck EFG 213-220).

• Standardversion: 3 PzS 345 Ah.
• XL-batterirum: 5 PzS 625 Ah.

Behagelig og sikker kørsel
• Sikker traktion til enhver tid med 

fjeder-/dæmperchassis.
• Automatisk parkeringsbremse 

giver sikker igangsætning og 
sikring mod tilbagerulning på 
stigninger.

• Impulsstyring speedCONTROL: 
Den hastighed, der vælges med 
kørepedalen, holdes i enhver 
situation.

• Energigenvinding: generatorisk 
bremsning ved aftagende 
kørehastighed.

• Programmerbar 
sneglefartskontakt til kørsel med 
begrænset hastighed.

• Individuel tilpasning i alle 
situationer med 3 alternative 
køreprogrammer.

• Bedre udsyn og synlighed: LED- 
lamper i 2 trin (dagskørelys, 
kørelys).

Robust konstruktion til hård indsats
• Chassis af 8 mm stålplade i høj 

kvalitet.
• Skørtet på forsiden er trukket 

ekstra højt op.
• Robust LED-lys: Forlygter, 

baglygter og blinklys (tilvalg).
• Sidebeskyttelse med sideskinner 

(tilvalg).

Altid velinformeret
• Omfattende visnings- og 

indstillingsinstrumenter giver altid 
fuldt overblik over 
batteriladetilstand, driftstimetal, 
hastighed og fejlkoder.

• Aktivering af trækkeren med 
pinkode (tilvalg).

• Indstillelige køreparametre.

Talrige symboler informerer om 
tilstanden på køretøjet.

Optimal ergonomi
• Let af- og påstigning takket være 

lavt trin.
• Rummelig førerplads med stort 

fodrum.
• Kort vej fra førerplads til kobling/ 

last.
• Elektrohydraulisk styring, der er let 

at betjene.
• Tilbagekørselsknap for let til- og 

frakobling (tilvalg).
• Superelastikdæk, også 

afsmitningsfrie (tilvalg).
• Velorganiseret med masser af 

fralægningsplads.

Stort udvalg af ekstraudstyr
• Opbygninger på platformen: 

Læssebagsmæk, lad- eller 
kassevogn.

• Taster bag på trækkeren giver enkel 
til- og frakobling.

• Holder til komponenter til trådløs 
datatransmission.

• Forskellige koblinger.
• Integreret lader: Opladning af det 

indbyggede batteri i almindelige 
stikkontakter.

• Kabiner i forskellige versioner til 
kørsel udendørs. Fås også uden 
kabine.

• Andre muligheder for tilvalg, så 
platformens længde kan tilpasses 
indsatsen.

• Andre muligheder: vores trækker 
EZS i serie 5 (basiskøretøj til EZW 
515).



Vores fabrikker i Norderstedt, Moosburg 
og Landsberg er certificeret.

Jungheinrich truck opfylder de 
europæiske sikkerhedskrav.
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