
Elektrinis šakinis krautuvas su šonu 
įrengta sėdyne
ESE 430
Kėlimo aukštis: 115 mm / Keliamoji galia: 3000 kg



Saugus krautuvas su sėdyne šonu
intensyviam naudojimui.
Kelių padėklų transportavimas (iki 3 padėklų).

Saugūs ir tvirti 4 serijos elektriniai šakiniai kėlimo vežimėliai ESE su šonu įrengta sėdyne idealiai tinka gabenti kelis padėklus 
ilgais atstumais. 48 V trifazis variklis užtikrina dinamišką judėjimą ir didelį galinį greitį. Sukuriamos geriausios sąlygos dideliam 
efektyvumui ir perkrovimo našumui.

Siekiant užtikrinti sklandžius procesus, ESE pasižymi ypač aukštu saugumo ir ergonomikos lygiu: greitis, stabdys ir vairuotojo 
budrumo tikrinimo jungiklis kontroliuojami lengvai pasiekiamais pedalais, o kėlimo funkcijos valdomos valdymo svirtimi 
„soloPILOT“, neperkeliant rankų.

Pasirinktina reguliuojamo aukščio pagrindo plokštė bei reguliuojamas vairas garantuoja patogią šoninę sėdėjimo padėtį 
kiekvienam vairuotojui. Dėl galimybės perjungti vairavimo režimą nuo 180° iki 360° palengvėja manevravimas keičiant 
važiavimo kryptis.

Dėl ypač didelės akumuliatorių talpos ir itin tvirtos konstrukcijos ESE idealiai tinka intensyviam ir ilgam darbui.

Visi privalumai trumpai

• Kelių padėklų transportavimas (iki 3 padėklų)

• Ergonomiškas vairuotojo vietos įrengimas

• 180° / 360° pasukamas vairo mechanizmas greitam važiavimo krypties keitimui

• Didelis važiavimo greitis ir technika su trifaziu varikliu

• Dinamišką judėjimą užtikrinantis 48 V trifazis variklis



Jūsų „Jungheinrich“ žemai keliantis 
vežimėlis
didžiausiai kliento naudai.

Efektyvumas Saugumas Individualumas
Didžiausia galia, 
pasiekiama 
efektyviausiomis 
transporto priemonėmis.

Geriausios saugaus darbo 
sąlygos.

Transporto priemonė tokia 
pat individuali kaip ir Jūsų 
verslas.

Mūsų trifazė technika užtikrina 
didžiausią našumą su mažesnėmis 
eksploatacinėmis sąnaudomis ir ypač 
didelę naudojimo parengtį.

ESE serijos krautuvai yra ilgaamžiai ir 
reikalaujantys mažai priežiūros dėl 
ypatingai tvirtos konstrukcijos su 
tvirta plienine važiuokle ir 
persisukimui atspariomis šakėmis, 
taip pat dėl trifazio variklio, kuriam 
nereikia techninės priežiūros, todėl 
jie puikiai tinka saugiam kasdieniam 
darbui.

Ergonomiška vairuotojo kabina puikiai 
pritaikoma skirtingiems operatoriams. 
Daug erdvės bet kokiu atveju 
garantuoja patogumą. Dar didesnį 
patogumą užtikrina lengvai pasiekiami 
visi valdymo elementai.

Daugiau ekonomiškumo suteikia 
trifazė technika
• Galingas greitėjimas.
• Didelę naudojimo parengtį 

užtikrina varikliai be anglinių 
šepetėlių, kuriems nereikia 
priežiūros.

• 2 metų garantija važiavimo 
varikliui.

Efektyvus energijos naudojimo 
valdymas
• Galingas švino rūgšties 

akumuliatorius: 4 PzS 620 Ah.
• Optimalus energijos tiekimas į 

ESE 120 su nuo 375 Ah iki 500 Ah 
talpos akumuliatoriumi, ESE 
220/320 su 465 Ah 
akumuliatoriumi.

• Greitas akumuliatorių keitimas per 
šoną.

Tvirtas ir saugus
• Tvirta važiuoklė tinka nuolatos 

naudoti su visa vardine apkrova.
• Sukimui atsparios šakės su labai 

tvirtomis briaunomis iš specialaus 
plieno gali būti įvairių 
konstrukcijų.

Sumažintos techninės priežiūros 
sąnaudos
• Techninės priežiūros 

nereikalaujantis trifazis variklis be 
anglies šepetėlių.

• Techninę priežiūrą patogu atlikti, 
nes lengvai pasiekiami visi 
komponentai.

Lengvai skaitomas vairuotojo 
ekranas
• Aukšto lygio kontrolinis prietaisas, 

rodantis svarbiausius darbinius 
duomenis. • Važiavimo krypties ir 
ratų padėties rodmuo.

• Vairavimo padėtis.
• Akumuliatoriaus įkrova su likusios 

eigos laiko indikatoriumi.
• Greitis.
• Rida.
• 3 reguliuojamos važiavimo 

programos skirtos individualiai 
pritaikyti kiekvienam reikiamam 
atvejui.

• Darbo valandos ir laikas.

Ergonomiška vairuotojo atvira kabina
• Reguliuojama sėdynė (pagal 

sėdėjimo padėtį / kūno svorį) 
kiekvienam vairuotojui.

• Reguliuojamo polinkio pagrindo 
plokštė (pasirinktinai).

• Svarbius valdymo elementus galima 
pasiekti neperkeliant rankų.

• Daug erdvės.
• 180°/360° trifazis vairavimo 

mechanizmas su optimizuota vairo 
padėtimi.

• Vairo reguliavimas

Paprastas valdymas su „soloPILOT“
• Visų hidraulinių funkcijų 

aktyvavimas, važiavimo krypties 
pasirinkimas ir garso signalas.

• Visos valdymo dalys yra matymo 
lauke, ir kiekvienai yra priskirta po 
vieną funkciją.

• Tikslų darbą užtikrina jautrus visų 
funkcijų aktyvinimas.

• Patogus porankis.



Modelis apžvalga
Tinkamas jūsų programų modelis:

Pavadinimas Talpa / apkrovos Važiavimo greitis be 
krovinio

Darbinis plotis 
(800x1200 išilginis 
padėklas)

Kėlimo greitis be 
krovinio

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

Jungheinrich Lift Truck UAB
Liepkalnio g. 85A
LT-02120 Vilnius
Lietuva
Telefonas +370 5 2322242
Faksas +370 5 2647600

info@jungheinrich.lt  
www.jungheinrich.lt

 

 

Vokietijos produkcijos gamyklos 
Norderstedte, Moosburge ir Landsberge 

yra sertifikuotos.
 

„Jungheinrich“ krautuvai atitinka Europos 
saugos reikalavimus.  
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