
Elektrisk låglyftande sittruck med 
tvärställd stol
ESE 533
Lyfthöjd: 115 mm / Lastkapacitet: 3300 kg



Den kraftfulla trucken med 
tvärställd stol
för transport av flera lastpallar.
Avslappnat arbete över långa sträckor.

ESE 533 är en kraftfull och ergonomisk eldriven ledtruck med tvärställd stol. Perfekt för transport av tungt gods över långa 
sträckor. Trucken flyttar upp till tre lastpallar samtidigt och uppnår höga hastigheter även vid maximal belastning med de två 
reaktionssnabba drivmotorerna.

Vårt fokus på ergonomi garanterar inte bara högsta komfort för föraren, utan bidrar även direkt till säkerheten. På så sätt kan 
körhastighet, broms och dödmansgrepp kontrolleras med pedaler som är lätta att nå. 360°-styrningen möjliggör enkla 
riktningsbyten och tack vare den tvärställda sittpositionen har truckföraren alltid full överblick.

Kraftiga batterier och det enkla batteribytet från sidan garanterar att ESE 533 alltid är snabbt tillgänglig. Lång och intensiv 
drift är därmed inget problem.

Fördelar

• Samtidig transport av flera pallar (upp till 3 pallar)

• Ergonomiskt utformad förarplats

• 360°-styrning för snabba körriktningsbyten

• 2 drivmotorer och batteribyte från sidan

• 48 V-drivmotor med trefas växelströmsteknik för dynamisk körning



Din låglyftare från Jungheinrich
ger maximal nytta på lagret.

Effektivitet Säkerhet Individuell 
anpassning

Maximal kapacitet med de 
effektivaste truckarna.

Bästa förutsättningarna för 
säkert arbete.

En truck lika individuell som 
ditt företag.

Dessa truckar ger maximal prestanda 
vid tuff användning i den dagliga 
lagerdriften. Detta genom särskilt 
kraftfulla batterier, snabba 
batteribyten och vår 
växelströmsmotor som bara kräver 
lite underhåll.

Designad för mycket intensiv daglig 
drift, garanterar den särskilt robusta 
konstruktionen säkerhet och 
tillförlitlighet på lagret. Det säkerställs 
från de förstärkta gafflarna och den 
termiska separeringen av drivmotorn, 
till hydrauliken och elsystemen.

Den ergonomiska förarhytten anpassas 
perfekt till truckförarens individuella 
storlek och vikt. Många olika 
inställningsmöjligheter ger bekvämt 
arbete som inte blir uttröttande, även 
vid intensiva driftsituationer.

Högre lönsamhet med 
växelströmsteknik
• Snabb acceleration.
• Inga kolborstar – drivmotorn är 

underhållsfri.
• Energiåtervinning genom 

regenerativ inbromsning.

Kraftfulla batterier
• 48 V-/1000 Ah-EPzB.
• Snabbt byte av batterierna tack 

vare batteribyte från sidan.

Låga underhållskostnader
• Servicevänliga komponenter och 

den robusta konstruktionen sörjer 
för en långsiktig reducering av 
driftkostnaderna.

• Lätt åtkomst till styrarmarna för 
inställning.

• Snabb åtkomst till alla 
komponenter tack vare stora 
serviceluckor som är lätta att 
öppna.

• Termisk separering av drivmotor, 
hydraulik och elsystem.

• Underhållsfri drivmotor med 
trefas växelströmsteknik utan 
kolborstar.

Lättavläst förardisplay
• Högkvalitativa kontrollinstrument 

för visning av de viktigaste 
driftparametrarna.

• Körriktnings- och 
hjullägesindikator.

• Batteriindikator med visning av 
laddningsstatus.

• Hastighet.
• Antal körda kilometer.
• 3 inställbara körprogram med 

individuella 
anpassningsmöjligheter för olika 
behov.

• Drifttimmar och klockslag.

Lastdelar för upptagning av pallar på 
långsidan och på tvären
• Lastdelar finns i många olika 

varianter för att passa ett flertal 
applikationer.

• Oika gaffellängder.

Ergonomisk förarhytt
• Stol kan anpassas för olika förare 

(sittposition/kroppsvikt).
• Individuell justering av fothöjden.
• Viktiga styrreglage är lätt åtkomliga 

utan att du behöver byta grepp.
• Generöst utrymme.
• 360°-elektrisk servostyrning med 

optimerat rattläge.
• Rattjustering.

Enkel användning med soloPILOT
• Styrspak för aktivering av samtliga 

hydraulfunktioner samt val av 
körriktning och aktivering av tuta.

• Alla styrkontroller finns i förarens 
synfält och varje kontroll har en 
entydig funktion.

• Bekvämt armstöd.



Modellöversikt
Den rätta modellen för dina applikationer:

Namn Kapacitet / belastning Körhastighet utan 
last

Arbetsbredd (pall 
800x1200 längsgåen
de)

Lyfthastighet utan 
last

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

Jungheinrich Svenska AB
Huvudkontor:
Starrvägen 16
232 61 ARLÖV
Telefon 040 - 690 46 00
Telefax 040 - 690 46 99

kundkontakt@jungheinrich.se  
www.jungheinrich.se

 

 

Truckfabrikerna i Norderstedt, Moosburg 
och Landsberg i Tyskland är certifierade.  

Jungheinrichs truckar uppfyller de 
europeiska säkerhetskraven.  
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