
Elektrinis šakinis vežimėlis su šonine 
operatoriaus sėdyne
ESE 220-320
Kėlimo aukštis: 125 mm / Keliamoji galia: 2000 kg



Tvirti kėlimo vežimėliai
krovinių gabenimui ilgesniais 
atstumais.
Ergonominis manevravimas ir transportavimas.

Tvirti ir patogūs 2 ir 3 serijų elektriniai šakiniai kėlimo vežimėliai ESE idealiai tinka sunkių krovinių transportavimui vidutiniais ir 
ilgais atstumais bei taip pat sunkvežimių pakrovimui ir iškrovimui.

Vairuotojo padėtis skersai važiavimo krypčiai užtikrina puikų matomumą aplink ir darbą atsipalaidavus. Pranašumas, kuris visų 
pirma vertinamas dažnai keičiant kryptį. Be to, prie to prisideda ir elektrinė vairavimo sistema.

Ergonomiška darbo vieta dėl amortizuotos spyruoklinės pakabos užtikrina mažesnį operatoriaus darbo krūvį. Stacionari 
stovėjimo platforma pasirinktinai gali būti su spyruokline pakaba, saugančia operatorių nuo smūgių.

Galingas variklis užtikrina didelį greitį ir greitą greitėjimą. Dėl mūsų ličio jonų technologijos šie patogūs galingi krautuvai 
visada paruošti naudojimui, netgi dirbant keliomis pamainomis. Tai užtikrina trumpas įkrovimo laikas ir greitas tarpinis 
įkrovimas.

 

 

* Pagal mūsų garantijos sąlygas; daugiau detalių rasite mūsų svetainėje.

Visi privalumai trumpai

• Ergonomiškas darbas dėl šoninės vairuotojo padėties

• Idealiai tinka sunkvežimiams pakrauti ir iškrauti bei transportuoti ilgais 
atstumais

• Elektrinė vairavimo sistema lengvam manevravimui

• Aukšti greičio ir pagreičio rodikliai

• Ekranas su vairuojamųjų ratų padėties rodmeniu ir važiavimo programos 
pasirinkimu

Jokių rūpesčių. Jokio kompromiso.

Su Jungheinrich „Li-ion Guarantee Plus“ - mūsų aukštos 
kokybės ličio jonų baterijomis - mes suteikiame Jums 
ilgalaikės eksploatacijos pažadą iki 8 metų. Mes suprantame: 
didelis našumas ir ilgas baterijos tarnavimo laikas yra būtini 
sėkmei.

100 % pasitenkinimas. Garantuota.

Esame tikri, kad pasirinksite mūsų ličio jonų technologiją. 
Garantuojame, kad per 6 mėnesius po pristatymo greitai ir 
lengvai galėsite grįžti prie ankstesnės technologijos 
nenurodydami priežasčių.



Jūsų „Jungheinrich“ žemai keliantis 
vežimėlis
didžiausiai kliento naudai.

Efektyvumas Saugumas Individualumas
Didžiausia galia, 
pasiekiama 
efektyviausiomis 
transporto priemonėmis.

Geriausios saugaus darbo 
sąlygos.

Transporto priemonė tokia 
pat individuali kaip ir Jūsų 
verslas.

Optimalų energijos tiekimą Jums 
garantuos dideli greičio ir greitėjimo 
rodikliai. Dar didesnį lankstumą Jums 
užtikrins mūsų pažangi ličio jonų 
technologija.

Operatorius bet kokioje važiavimo 
padėtyje optimaliai apsaugomas dėl 
uždaros vairuotojo stovėjimo vietos. 
Be to, šoninė sėdėjimo padėtis 
užtikrina puikų matomumas aplink ir 
tai leidžia dar saugiau manevruoti.

Sukurta darbui sėdint - ergonomija čia 
svarbiausia. Dirbant abiejų modelių 
krautuvais užtikrinamas nevarginantis 
darbas dirbant įvairiomis sąlygomis.

Efektyvus energijos naudojimo 
valdymas
• Optimalus energijos tiekimas, kai 

akumuliatoriaus galia siekia nuo 
375 Ah iki 500 Ah.

• Greitas akumuliatorių keitimas per 
šoną.

Galima įsigyti su ličio jonų 
technologija
• Didelis prieinamumas dėl labai 

trumpo pakrovimo laiko.
• Nereikia keisti baterijos.
• Mažesnės sąnaudos dėl ilgos 

naudojimo trukmės ir dėl to, kad 
nereikia atlikti techninės 
priežiūros, palyginti su švino 
rūgštiniais akumuliatoriais.

• Nereikia įkrovimo patalpų ir 
vėdinimo, kadangi nesusidaro 
dujų.

Didesnis saugumas dėl uždaros 
vairuotojo stovėjimo vietos
• Dėl centrinės vairuotojo padėties 

ir uždaro krautuvo kontūro 
vairuotojas yra gerai apsaugotas 
bet kokioje važiavimo situacijoje, 
ypač įtemptose situacijose prie 
pakrovimo rampų.

Paprastas valdymas ir geras 
matomumas
• Optimalus matomumas aplink dėl 

šoninės vairuotojo padėties.
• Gerai veikianti elektrinė vairavimo 

sistema ir patogūs valdymo 
elementai užtikrina papildomą 
patogumą.

Apgalvoti valdymo elementai
• Saugu stovėti laikantis už stabilios 

rankenos.
• Greičio reguliavimas judėjimo 

jungikliu.
• Kėlimo funkcijos mygtukai 

valdomi neperkeliant rankų.
• Pasirenkamas vairavimas dešinėje 

ar kairėje.

Efektyvumą didinantis 
ergonomiškumas
• Vairuotojo vietos išdėstymas skersai 

važiavimo krypčiai garantuoja 
optimalų matomumą ir padeda 
efektyviai išvengti sprando 
pažeidimų dėl dažnai keičiamos 
važiavimo krypties.

• Apsauginis jungiklis prie kojų 
užtikrina didžiausią saugumą.

Didžiausias komfortas
• Atverčiama sėdynė kaip atlošas, kai 

vairuotojas važiuoja stovėdamas.
• Pakojis skirtas geriau atsiremti 

sėdint bei kojoms atpalaiduoti.
• Dėl amortizuotos spyruoklinės 

pakabos sumažinamas vairuotojo 
darbo krūvis. Spyruokliuojanti 
stovėjimo platforma (pasirinktinai) 
pastebimam važiavimo ant rampos 
metu atsirandančių smūgių 
sumažinimui.



Modelis apžvalga
Tinkamas jūsų programų modelis:

Pavadinimas Talpa / apkrovos Važiavimo greitis be 
krovinio

Darbinis plotis 
(800x1200 išilginis 
padėklas)

Kėlimo greitis be 
krovinio

ESE 220 2000 kg 12,5 km/h 2197 mm 0,07 m/s

ESE 320 2000 kg 12,5 km/h 2215 mm 0,07 m/s

Jungheinrich Lift Truck UAB
Liepkalnio g. 85A
LT-02120 Vilnius
Lietuva
Telefonas +370 5 2322242
Faksas +370 5 2647600

info@jungheinrich.lt  
www.jungheinrich.lt

 

 

Vokietijos produkcijos gamyklos 
Norderstedte, Moosburge ir Landsberge 

yra sertifikuotos.
 

„Jungheinrich“ krautuvai atitinka Europos 
saugos reikalavimus.  
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