
Saiba mais: 

A utilização de trailer proporciona uma

economia energética até 70% para as mesmas tarefas,

em comparação com as empilhadeiras. 

• A concentração de transportes reduz a via para cada 

unidade de carga

• O esforço para se deslocar é reduzido 

• O tempo de deslocamento são menores 

• As linhas de produção e de distribuição são devida-

mente alimentadas

• Evitam-se oscilações cíclicas 

• As empilhadeiras existentes podem executar tarefas 

clássicas 

• Redução de tráfego interno e menos risco de acidentes

Escolha os nossos rebocadores 

Apresentamos um portfólio robusto de rebocadores 

com forças de tração de até 28.000 kg para operações 

internas e externas.  Seja no fornecimento, distribuição 

regular de artigos ou no transporte propriamente dito - 

os nossos rebocadores destacam-se pelo seu design ro-

busto, testado e comprovado. Os potentes e simultane- 

amente econômicos motores trifásicos proporcionam 

um movimento constante e confiável. 

Os operadores se beneficiam de um local de trabalho 

confortável, ergonômico e de alto desempenho. Com

múltiplas opções, incluindo cabines contra chuva, os 

nossos rebocadores adaptam-se individualmente às suas

necessidades operacionais. 

Baterias de lítio para 

maior flexibilidade.

A substituição complicada e demora- 

da da bateria é uma coisa do passado. Hoje e amanhã, 

as nossas baterias de lítio oferecem cargas rápidas e 

intermediárias. Isso signfica melhor eficiência e permite 

longa vida útil. 

Dois turnos  

uma carga da bateria 

O conceito energético otimizado dos

nossos reboocadores permite dois 

turnos com uma só carga da bateria. E 

isso utilizando uma bateria Jungheinrich, independente-

mente das suas condições de utilização e da capacidade 

de movimentação necessária. Fica assim garantido a 

econômia de tempo e dinheiro.

Independente da carga que pretende deslocar ou rota de operação: nós 
oferecemos a solução ideal de trailers atrelado ao rebocadores 
competentes em sistemas logísticos.

Você têm mercadorias. Nós temos a solução. 
para qualquer carga. Para qualquer operação.

Rebocadores  
e reboques 
Linha completa

E-frame trailer GTE: Energia eficiente e compacta. 

Os nossos reboques E-Frame asseguram o transporte

flexível e rentável de cargas até 1200 kg de peso por

atrelado. Os GTE podem ser acoplados arbitrariamente,

de modo a assegurar a carga/descarga de ambos os

lados. O eixo central assegura uma estabilidade dire-

cional ideal mesmo em comboios compridos e espaços

estreitos.. 

Vantagens: 

• Ergonomia ideal para trabalho eficiente

• Construção robusta para aplicações exigentes

• Redução de custos devido a funcionamento eficiente 

do ponto de vista energético

• Ligação elétrica dos atrelados e, por isso, sem fugas

• Sistema de acoplamento simples

• Elevada estabilidade direcional

• Uma vasta gama de acessórios para adaptações 

individuais ao seu tipo de utilização

GTE 106/212/312
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Jungheinrich  Brasil

Rod. Vice Prefeito Hermenegildo Tonolli, 

2535 - Galpão 2 e 3

CEP 13295-000

Itupeva – SP

Tel. +55 11 4839 - 0803

contato@jungheinrich.com.br

www.jungheinrich.com.br

The German production facilities 
in Norderstedt, Moosburg  
and Landsberg are certified.

Jungheinrich trucks 
conform to the European 
Safety Requirements.
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O EZS 010 é o mini rebocador com operador a pé, versátil e econômico desti-

nado a puxar cargas leves. É ideal para o transporte de cargas em espaços aperta-

dos: seja no ramo imobiliário, na indústria, nos supermercados ou em hospitais.

• Capacidade de tração até 1000 kg

• Elevada eficiência energética com o motor trifásico de 24 V

• Design compacto e de fácil manuseio

• Instrumentos de indicação e de ajuste, incluindo botão de velocidade

• Três programas de condução à escolha

• A bateria pode ser carregada utilizando o carregador de bateria integrado a uma 

tomada da rede elétrica

• Soluções de acoplamento individuais permitem o uso de diferentes tipos de 

reboque.

O EZS 130 revela as suas vantagens em espaços estreitos. É um rebocador muito

compacto que consegue puxar atrelados de peso médio. 

• Capacidade de tração até 3000 kg

• Estrutura estreita com apenas 600 mm de largura

• Elevada eficiência energética com o motor trifásico de 24 V

• Direção elétrica confortável com volante jetPILOT

• Condução segura nas curvas com speedCONTROL e curveCONTROL

• Trava de estacionamento com ativação automática

• Subida/descida mais confortável através da altura baixa da plataforma

Opções: 

• Carregador integrado que permite carga simples em qualquer tomada da rede

• Parâmetros de marcha ajustáveis

• Botões de comando nos dois lados do encosto traseiro, para uma fácil aco-

plagem e desacoplagem.l

• Desengate remoto semiautomático do acoplamento, diretamente a partir do 

lugar do condutor

O rebocador elétrico com pneus superelásticos EZS C40 é ideal para tracionar 

cargas de peso médio. Os pneus superelásticos  permitem sempre uma tração 

perfeita, como em pisos industriais muito lisos, pisos ligeiramente irregulares ou 

em áreas externas. Com a sua grande altura em relação ao solo vence sem prob-

lemas linhas de separação, lombadas e etc.. 

• Capacidade de tração até 4000 kg

• Elevada eficiência energética com o motor trifásico de 24 V

• Melhor manuseamento através do volante multifunções jetPILOT

• Condução segura nas curvas com speedCONTROL e curveCONTROL

• Trava de estacionamento com ativação automática

• Subida/descida mais confortável através da altura baixa da plataforma

Opções: 

• Parâmetros de marcha ajustáveis

• Botões de ambos os lados do encosto para um acoplamento e desacoplamento 

simples

• Desengate remoto semiautomático do acoplamento, diretamente a partir do 

lugar do condutor

• Suporte para componentes de transmissão de dados via rádio

Os nossos rebocadores EZS 570/580/590/5100 são a resposta aos requisitos de

utilização com reboques de até 10.000 kg total. A roda superelástico adequa-se 

tanto à operações interiores como exteriores. A sua suspensão protege tanto o 

condutor como o reboque.

• 7000, 8000, 9000 ou 10 000 kg de capacidade de tração

• Elevada eficiência energética com o motor trifásico de 48 V

• Condução segura nas curvas com o speedCONTROL

• Display do condutor para visualização do estado operacional

• Botão de velocidade lenta programável para condução com velocidade limitada.

• Posição sentada ergonômica com grande espaço para as pernas

• Subida/descida mais confortável através dos grandes de graus de acesso 

integrados

• Freio de estacionamento com ativação automática

Opções: 

• Variante XL com bateria de 625 Ah

• Parâmetros de marcha ajustáveis

• Botões de ambos os lados do encosto para um acoplamento e desacoplamento 

simples

• Suporte para componentes de rádio transmissão 

• Cabines em diferentes versões para utilização externa

• Extração lateral da bateria para uma fácil substituição

O rebocador elétrico com assento EZS 7280 é ideal para o transporte de cargas 

pesadas em plataformas de aviões nos aeroportos ou pátios de operação em 

indústrias. Sua capacidade máxima de tração de 28.000 kg combinada com o forte 

torque e bom desempenho de frenagem, é capaz de mover cargas de

forma fácil e segura.

• Capacidade de tração até 28 000 kg

• Condução segura com freio de estacionamento automático e assistência de 

arranque em subidas

• Estrutura de base robusta com revestimento KTL

• O pequeno raio de giro permite conduzir até em espaços estreitos

• Estrutura ergonômica da cabine do condutor - espaço suficiente até para 

condutores altos

• Boa visibilidade da embreagem e comando tátil lateral para acoplamento rápido 

da carga

Opções 

• Diversos tipos de cabine com proteção contra condições climáticas para o 

condutor, com opção de porta dobrável ou deslizante

• Variante XL com bateria de chumbo-ácido (930 Ah)

• Sem necessidade da troca de bateria devido à opção da tecnologia da  bateria de 

lítio (500 Ah)

• Acoplamento à distância a partir do lugar do condutor

EZS 010: Para o transporte de cargas 
pequenas em distâncias curtas.

EZS 130: Para aplicação em
corredores estreitos e espaços
com áreas reduzidas.

EZS 350: Para qualquer aplicação com  
cargas de até 5t.

EZS C40: Para operações internas e 
externas com diferentes superfícies.

EZS 570/580/590/5100: Força sólida
para utilização em operações inter-
nas e externas em percursos médios.

EZS 7280: Robusto, potente e
ergonômico em operações internas 
ou externas de percursos longos.

A ergonomia e tecnologia sofisticadas do EZS 350 asseguram um trabalho cuidadoso

e seguro, com elevada eficiência e menor consumo de energia. 

• Capacidade de tração até 5000 kg

• Elevada eficiência energética com potente e económico motor trifásico de 24 V

• Forte aceleração e alta velocidade final mesmo com carga.

• Direção elétrica confortável com volante jetPILOT

• Curva estável e segura através do sistema curveCONTROL

• Trava de estacionamento com ativação automática

• Subida/descida mais confortável através da altura baixa da plataforma

• Construção robusta para as aplicações mais exigentes

Opções 

• Diferentes acoplamentos

• Mais segurança com luzes diurnas DayLED

• Baterias de lítio disponíveis

• Parâmetros de marcha ajustáveis

• Botões de ambos os lados do encosto para um acoplamento e desacoplamento 

fácil

• Desengate remoto semiautomático do acoplamento, diretamente a partir do 

lugar do condutor

• Suporte para componentes de transmissão de dados via rádio

Capacidade de reboque até 1.000 kg Capacidade de reboque até 3.000 kg Capacidade de reboque até 5.000 kg Capacidade de reboque até 4.000 kg Capacidade de reboque até 10.000 kg Capacidade de reboque até 28.000 kg
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