
Elektriskie palešu ratiņi ar sānisku 
sēdvietu
ESE 220-320
Celšanas augstums: 125 mm / Kravnesība: 2000 kg



Izturīgi palešu ratiņi
garām distancēm.
Ergonomiska manevrēšana un transportēšana.

Izturīgie un komfortablie 2. un 3. sērijas elektriskie palešu ratiņi ESE ir ideāli piemēroti smagu preču transportēšanai vidējās 
un garās distancēs, kā arī iekraušanai un izkraušanai no kravas automašīnas.

Vadītāja šķērseniskā pozīcija attiecībā pret braukšanas virzienu nodrošina izcilu redzamību visos virzienos un nesaspringtus 
darba apstākļus. Priekšrocība, kurai ir svarīga nozīme, bieži mainot braukšanas virzienu. Turklāt to atbalsta elektriskā stūres 
sistēma.

Optimizētā, ergonomiskā darba vieta ar amortizatoriem atslogo operatoru. Stabilā stāvēšanas platforma opcionāli ir pieejama 
ar amortizāciju, lai operatoru pasargātu no triecieniem.

Jaudīgais dzinējs nodrošina lielu ātrumu un strauju paātrinājumu. Pateicoties mūsu opcionāli pieejamajai litija jonu 
tehnoloģijai, šie komfortablie "spēkavīri" vienmēr ir Jūsu rīcībā, arī strādājot vairākās maiņās. To ļauj panākt īsais uzlādes laiks 
un ātrās starpuzlādes.

 

 

* Plašāku informāciju par garantijas nosacījumiem varat atrast mūsu mājas lapā.

Visas priekšrocības īsumā

• Sāniska braukšanas pozīcija ergonomiskai strādāšanai

• Ideāli piemēroti iekraušanai un izkraušanai no kravas automašīnas un garākās 
distancēs

• Elektriska stūres sistēma vienkāršai manevrēšanai

• Izcili braukšanas ātruma un paātrinājuma rādītāji

• Displejs ar stūres pozīcijas rādījumu un braukšanas programmas izvēli

Bez raizēm. Bez kompromisiem.

Ar Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus, mēs apsolām mūsu 
lieliskās kvalitātes litija jonu akumulatoru ilgtermiņa 
veiktspēju — līdz pat 8 gadiem, tādēļ jūs varat pilnībā 
koncentrēties savu galveno uzdevumu risināšanai.

100 % apmierinātība. Garantēti.

Mēs esam droši, ka mūsu litija jonu tehnoloģija Jūs pārliecinās. 
Tādēļ mēs nodrošinām Jums iespēju 6 mēnešu laikā pēc 
piegādes ātri un vienkārši atgriezties pie Jūsu iepriekš 
izmantotās tehnoloģijas, nesniedzot nekādus paskaidrojumus.



Jūsu Jungheinrich zemie palešu 
ratiņi,
lai Jūs kā klients gūtu maksimālu labumu.

Efektivitāte Drošība Individualitāte
Maksimāla veiktspēja ar 
efektīvākajiem iekrāvējiem.

Vislabākie priekšnoteikumi 
drošam darbam.

Iekrāvējs, kas ir tikpat 
individuāls kā Jūsu bizness.

Optimāla energoapgāde nodrošina 
augstus ātruma un paātrinājuma 
rādītājus. Papildu elastības 
nodrošināšanai Jūsu rīcībā pēc 
izvēles ir mūsu inovatīvā litija jonu 
tehnoloģija.

Optimālu operatora aizsardzību 
ikvienā pozīcijā nodrošina slēgta tipa 
vadītāja pultis. Turklāt sāniskā 
sēdēšanas pozīcija nodrošina 
perfektu redzamību visos virzienos 
vēl drošākai manevrēšanai.

Vadīšanai sēdus pozīcijā – ergonomika 
vienmēr ir uzmanības centrā. Šie 
modeļi nodrošina nenogurdinošu 
darbu visdažādākajās situācijās.

Efektīva enerģijas pārvaldība
• Optimāla energoapgāde ar 

akumulatoru jaudu no 375 Ah līdz 
500 Ah.

• Ātra akumulatoru nomaiņa, 
pateicoties akumulatora nomaiņai 
sānos.

Pieejami ar litija jonu tehnoloģiju
• Augsta pieejamība, pateicoties 

īpaši īsam uzlādes laikam.
• Nav nepieciešama akumulatora 

nomaiņa.
• Samazinātas izmaksas, pateicoties 

ilgākam kalpošanas laikam, un 
tam, ka, salīdzinot ar svina-skābes 
akumulatoriem, nav jāveic 
apkope.

• Nav nepieciešamas speciālas 
telpas uzlādei un ventilācija, jo 
neveidojas gāzes.

Paaugstināta drošība, pateicoties 
slēgtam vadītāja nodalījumam
• Optimāla vadītāja aizsardzība 

ikvienā pozīcijā, pateicoties 
centrāli izvietotai vadītāja darba 
vietai un slēgtai iekrāvēja kontūrai, 
it īpaši stresainās situācijās pie 
pārkraušanas rampām.

Vienkārša vadība un laba redzamība 
visos virzienos
• Optimāla redzamība visos 

virzienos, pateicoties sāniskai 
braukšanas pozīcijai.

• Viegli grozāma elektriskā stūres 
iekārta un ērti lietojami vadības 
elementi nodrošina papildu 
komfortu.

Pārdomāti vadības elementi
• Stabilais rokturis nodrošina 

stabilitāti, braucot stāvus pozīcijā.
• Ātruma regulēšana ar kontrolleru.
• Pacelšanas funkcijas slēdzi var 

lietot, nemainot roku pozīciju.
• Izvēle starp labās vai kreisās puses 

vadību.

Darba efektivitāti veicinoša 
ergonomika
• Vadītāja vietas novietojums 

šķērseniski braukšanas virzienam 
nodrošina optimālus redzamības 
apstākļus un novērš ar kakla 
skriemeļiem saistītus veselības 
traucējumus, kurus izraisa bieža 
braukšanas virziena maiņa.

• Kāju nodalījumā uzstādīts drošības 
slēdzis garantē maksimālu drošību.

Maksimāls komforts
• Paceļams sēdeklis, kas kalpo kā 

muguras atzveltne, vadītājam vadot 
iekrāvēju stāvus pozīcijā.

• Kāju novietošanas virsma labākam 
atbalstam, strādājot sēdus pozīcijā, 
kā arī kāju atslogošanai.

• Ar amortizatoriem aprīkota piekare 
nodrošina vadītāja atslogošanu. 
Amortizēta stāvēšanas platforma 
(opcija) ievērojamam triecienu 
spēka samazinājumam pie rampām, 
veicot kravu iekraušanu un 
izkraušanu no kravas automašīnas.



Modeļa pārskats
Jūsu lietojumprogrammām piemērots modelis:

Nosaukums Ietilpība / slodze Braukšanas ātrums 
bez kravas

Darba platums 
(palete 800x1200 
gareniska)

Celšanas ātrums bez 
kravas

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

SIA Jungheinrich Lift Truck
Rītausmas iela 23
Rīga, LV-1058
Latvija
Telefons +371 67 813 913
Fakss +371 67 813 911

info@jungheinrich.lv  
www.jungheinrich.lv

 

 

Jungheinrich rūpnīcas, pārdošana un 
serviss Eiropā ISO 9001/ ISO 14001.  

Jungheinrich iekrāvēji atbilst Eiropas 
Savienības drošības prasībām.  
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