
Elektromos oldalüléses emelőkocsi
ESE 533
Emelési magasság: 115 mm / Teherbírás: 3300 kg



Az erős oldalüléses targonca
több rakodólap egyidejű 
szállításához.
Komfortos munkavégzés hosszú szakaszokon.

A nagy teljesítményű ergonomikus ESE 533 elektromos oldalüléses targonca tökéletes megoldást jelent nehéz terhek nagy 
távolságra történő szállítása esetén. A berendezés akár 3 rakodólapot is képes egyszerre mozgatni és a két gyors reagálású 
hajtómotor maximális terheléssel is nagy sebességet biztosít.

Az ergonomikus kialakítású berendezés nemcsak a kezelő kényelmét biztosítja, hanem közvetlenül hozzájárul a 
biztonsághoz. Így a menetsebesség, a fék és a biztonsági vészkapcsoló könnyen elérhető pedálokkal működtethető. A 360°- 
os kormányzás kényelmes irányváltást tesz lehetővé, a kezelő az oldalsó helyzetének köszönhetően mindig jól belátja a gép 
környezetét.

A nagy teljesítményű akkumulátorok és az oldalirányú akkumulátorcsere az ESE 533 nagyfokú rendelkezésre állását 
biztosítja. A hosszú és intenzív alkalmazások így nem jelentenek problémát.

Előnyök áttekintése

• Több rakodólap egyidejű szállítása (akár 3 raklapig)

• Ergonomikus kezelőhely kialakítás

• 360°-kormányzás a gyors menetirányváltásért

• 2 haladómű motor és oldalirányú akkumulátorkivétel

• 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.

Maximális teljesítmény a 
legnehezebb feladatok esetén is a 
napi raktári munka során - ezt 
kínálják ezek a modellek a különösen 
nagy teljesítményű 
akkumulátoroknak, gyors 
akkumulátor cserének és 
karbantartásszegény váltóáramú 
technológiának köszönhetően.

Intenzív, napi használatra tervezték, a 
különösen robosztus kivitel a 
biztonságot és a megbízható 
mindennapi raktári munkát szolgálja, 
melyet az erősített villák és a 
haladómű motor, hidraulika és 
elektromos rendszer hőtechnikai 
leválasztása egészít ki.

Az ergonomikus kezelőhely 
tökéletesen illeszkedik a különböző 
alkatú és súlyú kezelőkhöz. A 
nagyszámú állítási lehetőség ezáltal 
fáradásmentes munkát tesz lehetővé, 
még intenzív alkalmazások esetén is.

Rendkívül gazdaságos váltóáramú 
technológia
• Dinamikus gyorsulás.
• Nincsen szénkefe - a hajtómotor 

nem igényel karbantartást.
• Energia visszatáplálás a 

generátoros fék révén.

Nagy teljesítményű akkumulátor
• 48-V-/1000-Ah-EPzB.
• Az akkumulátorok gyors cseréje 

az oldalsó akkumulátorcsere 
segítségével.

Csökkentett karbantartási költségek
• Könnyen hozzáférhető szerviz 

komponensek és a robusztus 
felépítés gondoskodik az 
üzemeltetési költségek hosszú 
távú csökkentéséről.

• A vonórudak könnyen 
hozzáférhetőek a beállításokhoz.

• A nagy, egyszerűen nyitható 
szerviznyílásokon keresztül az 
összes részegység könnyen 
hozzáférhető.

• A hajtómotor, a hidraulika, 
valamint elektromos 
berendezések termikus 
elválasztása.

• Karbantartásmentes váltóáramú 
hajtómotor szénkefék nélkül.

Könnyen leolvasható kijelző
• Kiváló minőségű ellenőrző 

műszerek jelzik ki a legfontosabb 
üzemi adatokat.

• Menetirány- és kerékállás kijelző.
• Az akkumulátor rendelkezésre 

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

üzemeltetési körülményekhez 
történő egyedi beállításhoz.

• Üzemórák és pontos idő.

Teheremelő részek a rakodólapok 
hossz- és keresztirányú felvételéhez
• Különböző kialakítású teheremelő 

részek rendelhetők a 
legváltozatosabb feladatokhoz.

• Különböző villahosszakkal.

Ergonomikus kezelőállás
• Állítható ülés (ülés pozíció/ 

testtömeg) minden targoncakezelő 
részére.

• Egyénileg beállítható lábmagasság.
• A fontos kezelőelemek egy helyről 

irányíthatók.
• Tágas kezelőállás.
• 360°-os váltóáramú kormányzás 

optimális kormányhelyzettel.
• Állítható kormánykerék.

Egyszerű kezelés soloPILOT-tal
• Vezérlőkar az összes hidraulika 

funkció aktiválásához, menetirány 
kiválasztásához, a kürt 
működtetéséhez.

• Az összes kezelőelem egy látótéren 
belül található és egy funkcióval 
rendelkezik.

• 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 533 3300 kg 20 km/h 5196 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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