
Elektrinis šakinis vežimėlis su šonine 
operatoriaus sėdyne
ESE 533
Kėlimo aukštis: 115 mm / Keliamoji galia: 3300 kg



Galingas krautuvas su sėdyne šonu
kelių padėklų transportavimui.
Nevarginantis darbas krovinius transportuojant ilgais atstumais.

Galingas ir ergonomiškas elektrinis šakinis kėlimo vežimėlis su šone įrengta sėdyne ESE 533 idealiai tinka sunkių krovinių 
transportavimui ilgais atstumais. Prietaisas vienu metu gabena daugiausiai tris padėklus ir dviem labai jautriais traukos 
varikliais pasiekia didelį greitį, net ir esant maksimaliai apkrovai.

Mūsų dėmesys ergonomiškam darbui ne tik užtikrina didelį komfortą vairuotojui, bet ir tiesiogiai padidina saugumą. 
Važiavimo greitis, stabdys ir vairuotojo budrumo tikrinimo jungiklis kontroliuojami lengvai pasiekiamais pedalais. 360° 
pasukamas vairo mechanizmas užtikrina nevarginantį krypties keitimą, o dėl šoninės sėdėjimo padėties vairuotojas visada 
viską gerai mato.

Galingi akumuliatoriai ir paprastas jų keitimas per šoną garantuoja greitą ESE 533 naudojimą. Ilgas ir intensyvus darbas 
nesukelia jokių sunkumų.

Visi privalumai trumpai

• Kelių padėklų transportavimas (iki 3 padėklų)

• Ergonomiškas vairuotojo vietos įrengimas

• 360° pasukamas vairo mechanizmas greitam važiavimo krypties keitimui

• 2 traukos varikliai ir akumuliatoriaus išėmimas per šoną

• 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.

Šie modeliai dėl itin galingų 
akumuliatorių, greito akumuliatoriaus 
keitimo ir mažai techninės priežiūros 
reikalaujančio trifazio variklio 
užtikrina maksimalų našumą kasdien 
Jūsų sandėlyje dirbant sunkiausiomis 
sąlygomis.

Išskirtinai tvirta konstrukcija, skirta 
intensyviausiam ir kasdieniam 
naudojimui, užtikrina saugų ir 
patikimą kasdienį darbą Jūsų 
sandėlyje - nuo sustiprintų šakių iki 
šiluminio traukos variklio, hidraulinės 
sistemos ir elektros sistemos 
atskyrimo.

Ergonomiška vairuotojo kabina puikiai 
pritaikoma pagal individualų 
operatoriaus dydį ir svorį. Dėl 
daugybės reguliavimo galimybių 
darbas nevargina, netgi dirbant 
intensyviai.

Daugiau ekonomiškumo suteikia 
trifazė technika
• Galingas greitėjimas.
• Nėra anglinių šepetėlių, todėl 

traukos varikliui nereikia 
priežiūros.

• Energijos grąža generatoriniu 
stabdžiu.

Galingi akumuliatoriai
• 48 V / 1000 Ah EPzB.
• Greitas akumuliatorių keitimas per 

šoną.

Sumažintos techninės priežiūros 
sąnaudos
• Patogūs techninei priežiūrai atlikti 

komponentai ir tvirta konstrukcija 
užtikrina ilgam laikui mažesnes 
veiklos sąnaudas.

• Lengvai reguliuojamos traukės.
• Visi komponentai greitai 

pasiekiami per dideles, lengvai 
atidaromas techninės priežiūros 
angas.

• Šiluminis traukos variklio, 
hidraulinės sistemos ir elektros 
sistemos atskyrimas.

• Techninės priežiūros 
nereikalaujantis trifazis variklis be 
anglies šepetėlių.

Lengvai skaitomas vairuotojo 
ekranas
• Aukšto lygio kontrolinis prietaisas, 

rodantis svarbiausius darbinius 
duomenis.

• Važiavimo krypties ir ratų padėties 
rodmuo.

• Akumuliatoriaus įkrova su likusios 
eigos laiko indikatoriumi.

• Greitis.
• Rida.
• 3 reguliuojamos važiavimo 

programos skirtos individualiai 
pritaikyti kiekvienam reikiamam 
atvejui.

• Darbo valandos ir laikas.

Krovininės dalys, skirtos paimti išilgai ir 
skersai padėtus padėklus
• Krovininės dalys tiekiamos skirtingų 

variantų, kad būtų galima naudoti 
skirtingais atvejais.

• Skirtingų ilgių šakės.

Ergonomiška vairuotojo atvira kabina
• Reguliuojama sėdynė (pagal 

sėdėjimo padėtį / kūno svorį) 
kiekvienam vairuotojui.

• Individualiai nustatomas kojų 
atramos aukštis.

• Svarbius valdymo elementus galima 
pasiekti neperkeliant rankų.

• Daug erdvės.
• 360° trifazis vairavimo 

mechanizmas su optimizuota vairo 
padėtimi.

• Vairo reguliavimas.

Paprastas valdymas su „soloPILOT“
• Valdymo svirtis, skirta visoms 

hidraulinėms funkcijoms aktyvinti 
bei važiavimo krypčiai pasirinkti ir 
garso signalui valdyti.

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

• 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 533 3300 kg 20 km/h 5196 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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