
Elektriskie palešu ratiņi ar sānisku 
sēdvietu
ESE 533
Celšanas augstums: 115 mm / Kravnesība: 3300 kg



Spēcīgs krautņotājs ar sāniski 
izvietotu sēdekli
vairāku palešu transportēšanai.
Nenogurdinošs darbs, veicot garas distances.

Jaudīgie un ergonomiskie elektriskie palešu ratiņi ar sāniski izvietotu sēdekli ESE 533 ir ideāli piemēroti smagu kravu 
transportēšanai garās distancēs. Tas vienlaikus spēj pārvietot līdz pat trim paletēm un ar divu ātri reaģējošo vilces dzinēju 
palīdzību arī maksimālas slodzes apstākļos sasniedz lielu ātrumu.

Mūsu orientēšanās uz ergonomisku strādāšanu garantē ne vien augstu komforta līmeni vadītājam, bet arī tiešu ieguldījumu 
drošības veicināšanā. Tā, piemēram, braukšanas ātrumu, bremzes un drošības slēdzi iespējams kontrolēt ar viegli 
aizsniedzamiem pedāļiem. 360° stūres iekārta ļauj veikt nenogurdinošu virzienu maiņu un, pateicoties sāniskai sēdēšanas 
pozīcijai, vadītājam vienmēr viss ir pārskatāms.

Jaudīgi akumulatori un vienkārša akumulatora nomaiņa no sāniem garantē ESE 533 ātru pieejamību. Tādējādi ilgstošs un 
intensīvs darbs nesagādā nekādas problēmas.

Visas priekšrocības īsumā

• Vienlaicīga vairāku palešu transportēšana (līdz 3 paletēm)

• Ergonomisks vadītāja darba vietas dizains

• 360° stūres iekārta ātrai braukšanas virziena maiņai

• 2 vilces dzinēji un akumulatora izņemšana sānos

• 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.

Pateicoties īpaši jaudīgajiem 
akumulatoriem, ātrai akumulatoru 
nomaiņai un mūsu trīsfāzu 
tehnoloģijai, kas prasa minimālu 
apkopi, šie modeļi Jūsu noliktavas 
ikdienā nodrošina maksimālu jaudu 
pat vissarežģītākajos darba apstākļos

Īpaši izturīgā konstrukcija, kas 
paredzēta intensīvai, regulārai 
izmantošanai, garantē drošību un 
uzticamību Jūsu noliktavas ikdienā – 
gan ar pastiprinātām dakšām, gan ar 
vilces dzinēja, hidraulikas un 
elektrosistēmas termisku nošķiršanu.

Ergonomiskā kontrolpults perfekti 
pielāgojas lietotāja individuālajiem 
auguma izmēriem un svaram. 
Neskaitāmas regulēšanas iespējas ļauj 
strādāt nenogurstoši, arī intensīvu 
darbu laikā.

Lielāka efektivitāte, pateicoties 
trīsfāzu tehnoloģijai
• Spēcīgs paātrinājums.
• Bez ogles sukām – vilces 

dzinējam nav nepieciešama 
apkope.

• Enerģijas rekuperācija, ko 
nodrošina reģeneratīvās bremzes.

Jaudīgi akumulatori
• 48 V /1000 Ah EPzB.
• Ātra akumulatoru nomaiņa, 

pateicoties akumulatora nomaiņai 
sānos.

Samazināts apkopes darbu apjoms
• Komponenti ar vieglāk veicamu 

apkopi un izturīga konstrukcija 
ilgtermiņā nodrošina 
ekspluatācijas izmaksu 
samazinājumu.

• Atvieglota piekļuve vilcējstieņu 
regulēšanai.

• Ātra piekļuve visiem 
komponentiem caur lielām, viegli 
atveramām servisa lūkām.

• Vilces dzinēja, hidrauliskās 
sistēmas un elektroiekārtas 
termisks atdalījums.

• Bezapkopes trīsfāzu vilces dzinējs 
bez ogles sukām.

Viegli nolasāms vadītāja displejs
• Augstvērtīga kontrolierīce 

svarīgāko ekspluatācijas datu 
indikācijai.

• Braukšanas virziena un riteņu 
stāvokļa indikācija.

• Akumulatora stāvoklis ar atlikušā 
darbības laika indikāciju.

• Ātrums.
• Nobrauktie kilometri.
• 3 iestatāmas braukšanas 

programmas individuālai 
pielāgošanai konkrētai situācijai.

• Darba stundas un pulkstenis.

Kravas mehānismi gareniskai un 
šķērseniskai palešu uzņemšanai
• Pieejami dažādi kravas mehānismu 

varianti atbilstoši daudzām 
dažādām ekspluatācijas situācijām.

• Ar dažādu dakšu garumu.

Ergonomiski veidota kontrolpults
• Regulējams sēdeklis (sēdēšanas 

pozīcija/ķermeņa svars) atbilstoši 
jebkuram vadītājam.

• Individuāla kāju augstuma 
regulēšanas iespēja.

• Svarīgākie vadības elementi 
aizsniedzami, nemainot rokas 
pozīciju.

• Plaša darba vieta.
• 360° trīsfāzu stūres sistēma ar 

uzlabotu stūres pozīciju.
• Stūres regulēšana.

Vienkārša vadība ar "soloPILOT"
• Vadības svira visu hidraulisko 

funkciju aktivizēšanai, braukšanas 
virziena izvēlei un signāltaures 
lietošanai.

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

• 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 533 3300 kg 20 km/h 5196 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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