
Sähkökäyttöinen sivuttain istuen 
ajettava lavansiirtovaunu
ESE 533
Nostokorkeus: 115 mm / Kantavuus: 3300 kg



Vankka sivuttain istuen ajettava 
trukki
monilavakuljetukseen.
Stressitöntä työskentelyä pitkillä matkoilla.

Tehokas ja ergonominen sähkökäyttöinen sivuttain istuen ajettava ESE 533 -lavansiirtovaunu on täydellinen valinta painavien 
tavaroiden kuljetukseen pitkille matkoille. Laite siirtää jopa kolme lavaa kerrallaan ja yltää kahden herkästi reagoivan 
ajomoottorinsa ansiosta maksimikuormallakin yhä suuriin ajonopeuksiin.

Jungheinrichin panostus ergonomiaan takaa kuljettajalle erinomaisen työskentelymukavuuden, mutta samalla se myös lisää 
trukin käyttöturvallisuutta. Niinpä ajonopeutta, jarrua ja pitokytkintä voidaan hallita helposti ulottuvilla olevien poljinten 
avulla. 360°:n ohjaus puolestaan takaa, että suunnanmuutokset sujuvat vaivattomasti. Sivuttaisen istuma-asennon ansiosta 
kuljettaja pysyy koko ajan tilanteen tasalla.

Kestävät akut ja akkujen vaihto helposti trukin sivusta takaavat, että ESE 533 -trukki on aina ja nopeasti käytettävissä. Siksi 
pitkät ja intensiivisetkään työrupeamat eivät tuota sille minkäänlaisia ongelmia.

Edut pähkinänkuoressa

• Monilavakuljetus (jopa 3 kuormalavaa)

• Ergonominen ohjaamo

• 360°:n ohjaus nopeisiin ajosuunnan muutoksiin

• Kaksi ajomoottoria ja akun vaihto trukin sivusta

• 48 V:n vaihtovirtamoottori dynaamisiin liikkeisiin



Jungheinrichin lavansiirtovaunu
ajaa asiakkaan etua.

Tehokkuus Turvallisuus Yksilöllisyys
Maksimaalista 
suorituskykyä 
tehokkaimpien trukkien 
avulla.

Parhaat edellytykset 
turvalliselle työskentelylle.

Trukki, joka on yhtä 
yksilöllinen kuin 
yrityksesikin.

Näiden mallien erityisen tehokkaat 
akut, nopea akun vaihtomahdollisuus 
ja Jungheinrichin lähes huoltovapaa 
vaihtovirtatekniikka tarjoavat 
maksimaalista suorituskykyä varaston 
vaativimpiinkin käyttökohteisiin.

Todella intensiiviseen, päivittäiseen 
käyttöön suunniteltu, erityisen 
kestävä rakenne takaa, että varaston 
arki sujuu turvallisesti ja luotettavasti. 
Vahvistetuista haarukoista 
ajomoottorin, hydrauliikan ja 
elektroniikan termiseen eriytykseen 
asti.

Ergonominen ohjaamo mukautuu 
täydellisesti jokaisen käyttäjän koon ja 
painon mukaan. Lukuisat 
säätömahdollisuudet vähentävät 
työskentelyn väsyttävyyttä 
intensiivisessäkin käytössä.

Vaihtovirtatekniikan ansiosta 
taloudellisempi
• Sähäkkä kiihtyvyys.
• Huoltovapaa hiiliharjaton 

ajomoottori.
• Energian talteenotto tapahtuu 

regeneroivan jarrun avulla.

Tehokkaat akut
• 48 V:n / 1 000 Ah:n EPzB.
• Akkujen vaihtaminen sujuu 

nopeasti trukin sivusta.

Vähentynyt huoltotarve
• Huoltoystävällisten 

komponenttien ja vankan 
rakenteen ansiosta 
pitkäntähtäimen 
käyttökustannukset alenevat.

• Vetotangot ovat helposti 
säädettävissä.

• Kaikkiin komponentteihin pääsee 
nopeasti käsiksi isojen, kevyesti 
avautuvien huoltoluukkujen 
ansiosta.

• Ajomoottori, hydrauliikka ja 
elektroniikka on eriytetty 
toisistaan termisesti.

• Hiiliharjaton vaihtovirta- 
ajomoottori on huoltovapaa.

Selkeä kuljettajan näyttö
• Laadukas näyttölaite tärkeimpien 

käyttötietojen näyttämiseen.
• Ajosuunta ja pyörän asento.
• Akun varaustila ja jäljellä oleva 

käyttöaika.
• Nopeus.
• Ajetut kilometrit.
• Kolme säädettävää ajo-ohjelmaa 

erilaisiin käyttötarpeisiin.
• Käyttötunnit ja kellonaika.

Kuormarungot pitkittäisten ja 
poikittaisten lavojen ottamiseen
• Saatava useisiin eri 

käyttötarkoituksiin soveltuvia 
erilaisia kuormarunkoja.

• Saatavana eri haarukan pituuksia.

Ergonominen ohjaamo
• Istuin, joka on säädettävissä 

(istuma-asento, paino) yksilöllisesti 
jokaisen kuljettajan mukaan.

• Jalkatilan yksilöllinen korkeussäätö.
• Tärkeät hallintalaitteet käden 

ulottuvilla otetta muuttamatta.
• Runsaasti tilaa.
• 360°:n vaihtovirtaohjaus ja 

optimoitu ohjauspyörän sijainti.
• Ohjauspyörän säätömahdollisuus.

Vaivaton käyttö soloPILOT-ohjaimella
• Ohjausvivulla käytetään kaikkia 

hydraulitoimintoja ja äänimerkkiä 
sekä valitaan ajosuunta.

• Kaikki säätimet ovat kerralla 
näkyvissä, ja jokaisella käytetään 
vain yhtä toimintoa.

• Mukavat, pehmustetut käsinojat.



Mallivalikoima
Sopiva malli sovelluksiisi:

Nimi Kantavuus/kuorma Ajonopeus kuormatta Käytäväleveys (lava 
800 x 1 200 pitkittäin)

Nostonopeus kuor
matta

ESE 533 3300 kg 20 km/h 5196 mm 0,06 m/s

Jungheinrich Lift Truck Oy
Ahjonkulma 1
04220 Kerava
Tel. 010 616 8585
Fax 010 616 8580

info@jungheinrich.fi  
www.jungheinrich.fi

 

 

Tehtaamme Saksan Norderstedtissa, 
Moosburgissa ja Landsbergissa ovat 

sertifioituja.
 

Jungheinrich-trukit täyttävät 
eurooppalaiset turvallisuusvaatimukset.  
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