
Elektromos vezetőállásos / oldalüléses 
emelőkocsi
ESE 430
Emelési magasság: 115 mm / Teherbírás: 3000 kg



A biztonságos oldalüléses targonca
intenzív alkalmazásokhoz.
Egyidejűleg akár 3 raklap szállítása.

A biztonságos és robusztus 4-es sorozatú ESE elektromos oldalüléses emelőkocsi ideális eszköz több rakodólap nagy 
távolságra történő szállításához. A 48 V-os váltóáramú motor dinamikus folyamatokat biztosít és magas végsebességgel 
rendelkezik, így maximális hatékonysággal nagy rakodási teljesítmény érhető el.

A zavartalan folyamatok biztosítása érdekében az ESE rendkívül biztonságosan és ergonomikusan kezelhető: A sebesség, fék 
és a biztonsági vészkapcsoló könnyen elérhető pedálokról működtethető, miközben az emelés egyszerűen, átfogás nélkül a 
soloPILOT kezelőkarról irányítható.

Az opcionálisan változtatható magasságú lábtartó és az állítható kormány komfortos oldalirányú ülőhelyzetet biztosítanak a 
kezelőnek. Ezen kívül a menetirányváltás a 180°-os és 360°-os kormányzások közötti váltással jelentősen könnyebbé válik.

Különösen nagy akkumulátor kapacitás és rendkívül robusztus konstrukció biztosítja az ESE targonca intenzív és hosszú 
alkalmazását.

Előnyök áttekintése

• Több rakodólap egyidejű szállítása (akár 3 raklapig)

• Ergonomikus kezelőhely kialakítás

• 180°-/360°-kormányzás a gyors menetirányváltásért

• Magas menetsebesség és váltóáramú technika

• 48-V-váltóáramú motor a dinamikus menettulajdonságokért



Jungheinrich elektromos emelőkocsi
maximálisan az ügyfelek előnyeit szem 
előtt tartva.

Hatékonyság Biztonság Egyedi jellemzők
Maximális teljesítmény a 
leghatékonyabb 
eszközökkel.

Kiváló feltételek a 
biztonságos 
munkavégzéshez.

Egy gép, amely olyan egyedi, 
mint az Ön vállalkozása.

Váltóáramú technológiánk nagy 
teljesítményt tesz lehetővé kis üzemi 
költségek és különösen nagy 
rendelkezésre állás mellett.

Az ESE sorozat hosszú élettartamú és 
alacsony karbantartási igényű 
gépekből áll a robosztus kivitelnek, 
szilárd acélváznak és elcsavarodással 
szemben ellenálló villáknak illetve 
karbantartásmentes váltóáramú 
motornak köszönhetően, melyek a 
biztonságos napi használatot 
szolgálják.

Az ergonomikus kezelőhely 
tökéletesen illeszthető az egyes 
kezelőkhöz. A bőséges helykínálat 
minden esetre komfortos megoldást 
biztosítanak. Ezt a kezelőelemek 
egyszerű elérhetősége még tovább 
növeli.

Rendkívül gazdaságos váltóáramú 
technológia
• Dinamikus gyorsulás.
• A szénkefe nélküli motorok nem 

igényelnek karbantartást és 
magas rendelkezésre állást 
biztosítanak.

• 2 éves garancia a hajtómotorra.

Hatékony energiagazdálkodás
• Nagy teljesítményű savas 

ólomakkumulátorok. 4 PzS 620 
Ah.

• Optimális energiaellátás az ESE 
120-nál 375 Ah és 500 Ah közötti 
akkumulátor teljesítménnyel, ESE 
220/320-nál 465-Ah- 
akkumulátorral.

• Az akkumulátorok gyors cseréje 
az oldalsó akkumulátorcsere 
segítségével.

Robusztus és biztonságos
• Robusztus váz a folyamatos 

üzemeltetéshez teljes névleges 
terheléssel.

• Erős villák, különösen stabil 
speciális acélból készült talppal 
számos kivitelben rendelhető.

Csökkentett karbantartási költségek
• Karbantartásmentes váltóáramú 

hajtómotor szénkefék nélkül.
• Könnyen javítható a jól 

hozzáférhető részegységeknek 
köszönhetően.

Könnyen leolvasható kijelző
• Kiváló minőségű ellenőrző 

műszerek jelzik ki a legfontosabb 
üzemi adatokat. •Menetirány- és 
kerékállás kijelző.

• Kormányszögállás.
• Az akkumulátor rendelkezésre 

állási idejének kijelzése.
• Sebesség.
• Megtett kilométerek.
• 3 állítható menetprogram az 

üzemeltetési körülményekhez 
történő egyedi beállításhoz.

• Üzemórák és pontos idő.

Ergonomikus kezelőállás
• Állítható ülés (ülés pozíció/ 

testtömeg) minden targoncakezelő 
részére.

• Állítható dőlésszögű lábtartó 
(opcionális).

• A fontos kezelőelemek egy helyről 
irányíthatók.

• Tágas kezelőállás.
• 180°/ 360°-os váltóáramú 

kormányzás az optimalizált 
kormánypozícióval.

• Kormánykerék állítás

Egyszerű kezelés soloPILOT-tal
• Az összes hidraulika funkció, 

irányváltás és kürt aktivizálása.
• Az összes kezelőelem egy látótéren 

belül található és egy funkcióval 
rendelkezik.

• A funkciók lágy vezérlése pontos 
munkavégzést eredményez.

• Kényelmes kartámasz.



Modellek áttekintése
Az Ön alkalmazásának megfelelő modell:

Név Teherbírás/teher Haladási sebesség 
teher nélkül

Munkafolyosó 
szélessége (800 x 
1200 mm rakodólap 
esetén, 
hosszirányban)

Emelési sebesség 
teher nélkül

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

Jungheinrich Hungária Kft.
2051 Biatorbágy
Vendel Park, Tormásrét u. 14
Telefon: +36 23/531 500
Telefax: +36 23/531 501

info@jungheinrich.hu  
www.jungheinrich.hu

 

 

Minősített német gyárak Norderstedtben 
és Moosburgban.  

A Jungheinrich targoncák megfelelnek 
az európai biztonsági 

követelményeknek.  
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