
Elektriskie palešu ratiņi ar sānisku 
stāvēšanas/sēdēšanas iespēju
ESE 430
Celšanas augstums: 115 mm / Kravnesība: 3000 kg



Drošs iekrāvējs ar sāniski izvietotu 
sēdekli
intensīvai izmantošanai.
Vienlaicīga 3 palešu transportēšana.

Drošie un izturīgie 4. sērijas elektriskie palešu ratiņi ar sāniski izvietotu sēdekli ESE ir ideāli piemēroti vairāku palešu 
transportēšanai garākās distancēs. 48 V trīsfāzu dzinējs palīdz sasniegt dinamisku kustību un lielu beigu ātrumu, nodrošinot 
maksimālu efektivitāti un pārkraušanas jaudu.

Lai panāktu netraucētu procesu norisi, ESE garantē paaugstinātu drošību un ergonomiku: ātrums, bremzes un drošības 
slēdzis tiek kontrolēti ar viegli aizsniedzamiem pedāļiem, kamēr pacēlāju vienkārši un bez rokas pozīcijas maiņas var vadīt ar 
vadības sviru “soloPILOT".

Pēc izvēles augstumā regulējamā kāju grīdas plāksne un regulējamā stūre nodrošina ērtu sēdēšanas pozīciju ikvienam 
vadītājam. Turklāt braukšanas virziena maiņu būtiski atvieglo iespēja pārslēgt starp 180° un 360° stūres iekārtas darba režīmu.

Īpaši lielā akumulatoru ietilpība un īpaši izturīgā konstrukcija padara ESE par ideālu palīgu intensīvos un ilgstošos darba 
apstākļos.

Visas priekšrocības īsumā

• Vienlaicīga vairāku palešu transportēšana (līdz 3 paletēm)

• Ergonomisks vadītāja darba vietas dizains

• 180°/360° stūres iekārta ātrai braukšanas virziena maiņai

• Liels braukšanas ātrums un trīsfāzu tehnoloģija

• 48 V trīsfāzu dzinējs dinamiskai kustībai



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.

Ar mūsu trīsfāzu tehnoloģiju mēs 
piedāvājam maksimālu jaudu, 
vienlaikus zemas ekspluatācijas 
izmaksas un īpaši augstu pieejamību.

Šī ESE sērija ar īpaši izturīgo 
konstrukciju no solīdas tērauda 
šasijas un pret vērpi izturīgām 
dakšām, kā arī bezapkopes trīsfāzu 
dzinēju ir ilgmūžīga un prasa 
minimālu apkopi, un ļauj veikt drošu 
ekspluatāciju ikdienā.

Ergonomisko kontrolpulti iespējams 
perfekti pielāgot visdažādākajiem 
lietotājiem. Plašā darba vieta garantē 
komfortu jebkurā situācijā. To vēl 
vairāk uzlabo vienkāršā visu vadības 
elementu aizsniedzamība.

Lielāka efektivitāte, pateicoties 
trīsfāzu tehnoloģijai
• Spēcīgs paātrinājums.
• Augsta izmantojamība, ko 

nodrošina bezapkopes dzinēji bez 
ogles sukām.

• 2 gadu garantija vilces dzinējam.

Efektīva enerģijas pārvaldība
• Jaudīgs svina-skābes 

akumulators: 4 PzS 620 Ah
• Optimāls enerģijas nodrošinājums 

modelim ESE 120 ar akumulatora 
kapacitāti diapazonā no 375 Ah 
līdz 500 Ah un modelim ESD 
220/320 ar 465 Ah akumulatoru.

• Ātra akumulatoru nomaiņa, 
pateicoties akumulatora nomaiņai 
sānos.

Izturīgs un drošs
• Izturīga šasija pastāvīgai 

ekspluatācijai ar pilnu nominālo 
slodzi.

• Pieejamas stingras dakšas ar īpaši 
spēcīgiem šķēršiem, kas 
izgatavoti no speciālā tērauda; 
pieejama liela variantu 
daudzveidība.

Samazināts apkopes darbu apjoms
• Bezapkopes trīsfāzu vilces dzinējs 

bez ogles sukām.
• Vieglāk veicama apkope, ko 

nodrošina atvieglota piekļuve 
visiem komponentiem.

Viegli nolasāms vadītāja displejs
• Augstvērtīga kontrolierīce 

svarīgāko ekspluatācijas datu 
indikācijai. •Braukšanas virziena 
un riteņu stāvokļa indikācija.

• Stūres pozīcija.
• Akumulatora stāvoklis ar atlikušā 

darbības laika indikāciju.
• Ātrums.
• Nobrauktie kilometri.
• 3 iestatāmas braukšanas 

programmas individuālai 
pielāgošanai konkrētai situācijai.

• Darba stundas un pulkstenis.

Ergonomiski veidota kontrolpults
• Regulējams sēdeklis (sēdēšanas 

pozīcija/ķermeņa svars) atbilstoši 
jebkuram vadītājam.

• Slīpumā regulējama grīdas plāksne 
(opcija).

• Svarīgākie vadības elementi 
aizsniedzami, nemainot rokas 
pozīciju.

• Plaša darba vieta.
• 180°/ 360° grādu trīsfāzu stūres 

sistēma ar uzlabotu stūres pozīciju.
• Stūres regulēšana

Vienkārša vadība ar "soloPILOT"
• Visu hidraulisko funkciju 

aktivizēšana, braukšanas virziena 
izvēle un signāltaures lietošana.

• Visi kontrolrādītāji atrodas vadītāja 
redzamības zonā, un katram no 
tiem ir piešķirta konkrēta funkcija.

• Darbs ar maksimālu precizitāti, ļoti 
precīzi izpildot visas funkcijas.

• Ērts rokas balsts.



Modeļa pārskats
Jūsu lietojumprogrammām piemērots modelis:

Nosaukums Ietilpība / slodze Braukšanas ātrums 
bez kravas

Darba platums 
(palete 800x1200 
gareniska)

Celšanas ātrums bez 
kravas

ESE 430 3000 kg 14 km/h 3953 mm 0,06 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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