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Gândire economică

Lucrări de economisire a costurilor
Fabricarea la prețuri avantajoase folosind componente din producția de serie, cu 
uzură și întreținere redusă. Lucrări de deplasare a vagoanelor economice în regim de 
operare cu un singur om cu telecomandă radio.

 Calitate ridicată la un cost inițial redus
 Tracțiune optimă prin sisteme de frânare antiblocare și antiderapare
 Uzură minimă a roților motoarelor
 Operarea mașinii de către un singur om cu ajutorul telecomenzii radio
 Tracțiune integrală controlată de procesor cu patru motoare electrice

Locomotivă sau vagon

E-MAXI

Limitați emisiile
Profit din eficiență
Funcționare fără emisii în orice zonă de lucru, datorită acționării electrice și echipamentului 
patentat de ghidare pe șine.

Folosiți ZAGRO EMAXI pentru a efectua manevre de deplasare în cadrul operațiunilor feroviare, 
al transportului public și al serviciilor industriale pe căi ferate deschise și nivelate. Mașina de 
deplasare a vagoanelor a fost proiectată pentru funcționare combinată atât în interior, cât și în 
exterior. Bateriile sale reîncărcabile de înaltă performanță asigură o funcționare silențioasă și 
fără emisii.

Transportatorul cu patru motoare electrice, inclusiv controlul continuu pentru roțile acționate 
individual și echipamentul patentat de ghidare a șinelor, stabilește noi standarde în tehnologia 
de manevră.

§ 32 EBO Abnahme - § 32 EBO rail approval

Manevrare ușoară în zone de lucru înguste
Schimbare rapidă a traseului

Manevrări și viraje în zonele de lucru înguste. Sistemul de direcție pe toate roțile vă permite să 
manevrați ZAGRO E-MAXI în orice direcție cu o uzură redusă a pneurilor.

Echipamentul de ghidare pe șine este ridicat și coborât hidraulic prin simpla apăsare a unui buton. 
Este suficient să rotiți cele patru roți de rulare cu max. 130° cu ajutorul volanului sau al 
telecomenzii de control.



Tipul de Caracteristici 
principale 

Baterie 

Baterie 

Baterie 

Baterie 

Baterie 

Hibrid 

Baterie 

Hibrid 

ZAGRO E-MAXI XXL Hybrid 

ZAGRO E-MAXI XXL 

4230 mm 

2320 mm 

2820 mm 

50 kN 1000 t 1000 mm - 1676 mm 

ZAGRO E-MAXI XL Hybrid 

3290 mm 

2060 mm 

1690 mm 

50 kN 1000 t 1000 mm - 1676 mm 

ZAGRO E-MAXI XL 

3000 mm 

2000 mm 

1260 mm 

17,5 kN 350 t 1435 mm - 1676 mm 

ZAGRO E-MAXI L 

2200 mm 

2110 mm/ 
2170 mm 

1190 mm 

15 kN 300 t 1000 mm - 1676 mm 

ZAGRO E-MAXI M 

2200 mm 

2110 mm/ 
2170 mm 

1190 mm 

5 kN 100 t 1000 mm - 1676 mm 

ZAGRO E-MAXI S 

ZAGRO E-MINI

1250 mm 

600 mm 

450 mm 

Dimensiuni 
L x l x h 

2,5 kN 50 t 

Max. 
Sarcina 
remorcii* 

Ø  roată
500 mm - 1000 mm 

Ecartament 

1000 mm - 1676 mm 2000 t 100 kN 
4865 mm 

2500 mm 

3450 mm 

1000 mm - 1676 mm 2000 t 100 kN 

4865 mm 

2500 mm 

3450 mm 

ZAGRO E-MAXI 
Beneficiile produsului

Generația 2020

Mașini de mișcare a vagoanelor 
acționate cu baterii

Forța de 
tracțiune 
pe cârlig**

Oprerațiuni de 
manevrare și frânare 
pe șine de ghidare 
înălțate

Telecomandă radio
Tracțiune pe două roți

Telecomandă radio
Tracțiune pe patru roți

Aprobarea EBO
Telecomandă radio
Tracțiune pe patru roți

Telecomandă radio
Tracțiune pe patru roți

Telecomandă radio
Tracțiune pe patru roți

Telecomandă radio
Tracțiune pe patru roți
Opțional pe șine

Telecomandă radio
Tracțiune pe patru roți
Opțional pe șine

* Pe o pistă uscată și uniformă     ** Performanța de vârf

Manevrabilitate datorită direcției patentate 
pe toate roțile

Întoarcerea pe loc cu o uzură redusă a pneurilor

Fără emisii, silențios - perfect pentru 
funcționarea în interiorul halei sau depoului

Regenerarea energiei în timpul frânării

Telecomandă radio pentru operarea de către 
un singur om

Tracțiune dublă pentru o capacitate de 
tracțiune sporită



ZAGRO E-MAXI L cu bare pentru acționare duplăZAGRO E-MAXI XL cu sistem de frânare pentru vagoane ZAGRO E-MAXI S cu picior de sprijin ZAGRO E-MAXI M cu adaptor de cuplare reglabil pe înălțime

ZAGRO E-MAXI L cu tampoane ZAGRO E-MAXI XL Hybrid cu cabina pentru șofer ZAGRO E-MAXI L pentru sisteme feroviare urbane ZAGRO E-MAXI XL cu cabina pentru șofer

ZAGRO E-MAXI XL cu sistem de frânare pentru vagoane ZAGRO E-MAXI XL cu sistem de frânare pentru vagoane și 
picior de sprijin

ZAGRO E-MAXI XL în operațiune de tractare ZAGRO E-MAXI XXL cu telecomandă radio

Pentru aplicația dumneavoastră
oferim soluția potrivită
Sunt disponibile diverse module suplimentare pentru a utiliza E-MAXI pentru mult mai 
mult decât operațiuni de deplasare a vagoanelor.

O gamă largă de lucrări în depouri și ateliere de service pot fi executate cu ajutorul 
echipamentelor Zagro: macarale, platforme de lucru sau lifturi de tip foarfecă.
Diverse sisteme de cuplare, sisteme de frânare pentru vagoane și cabină pentru șofer cu 
aer condiționat sunt disponibile ca echipamente opționale. Varianta hibridă este proiectată 
pentru tonaj major și timpi de operare îndelungați.
Conectarea a două E-MAXI ca Master-Slave permite acționarea ambelor vehicule cu 
ajutorul unei singure unități de control pentru a atinge aproape dublarea capacității de 
tracțiune.
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