
Elektrische palletwagen met 
dwarsgeplaatste zitplaats
ESE 533
Hefhoogte: 115 mm / Draagvermogen: 3300 kg



De krachtige meerij palletwagen 
met dwarsgeplaatste bediening
voor het transport van meerdere 
pallets.
Ontspannen werken over lange afstanden.

De krachtige en ergonomische elektrische palletwagen met dwarsgeplaatste bediening ESE 533 is perfect voor het transport 
van zware goederen over lange afstanden. Het toestel verplaatst maximaal drie pallets tegelijk en haalt daarbij dankzij de 
twee reactiesnelle rijmotoren ook bij een maximale lading nog hoge snelheden.

Onze aandacht voor ergonomisch werken staat niet alleen garant voor een hoog comfort voor de bestuurder, maar draagt 
ook rechtstreeks bij aan de veiligheid. Zo kunnen de rijsnelheid, de remmen en de dodemansknop d.m.v. gemakkelijk 
bereikbare pedalen worden bediend. De 360°-besturing maakt richtingsveranderingen mogelijk zonder moe worden en 
dankzij de zijdelingse zitpositie bewaart de bestuurder steeds het overzicht.

Krachtige accu's en de eenvoudige zijdelingse accuwissel staan garant voor een permanente beschikbaarheid van de ESE 
533. Lange en intensieve toepassingen zijn op die manier geen probleem.

Uw voordelen

• Transport van meerdere pallets tegelijkertijd (tot 3 pallets).

• Ergonomische inrichting van de bestuurdersplaats.

• 360°-stuurmodus voor een snelle verandering van rijrichting.

• 2 rijmotoren en zijdelingse accuwissel.

• 48 V-draaistroommotor voor dynamische bewegingsprocessen.



De Jungheinrich palletwagen
voor een maximaal klantvoordeel.

Efficiëntie Veiligheid Individualiteit
Maximale prestaties met de 
meest efficiënte trucks.

Beste voorwaarden voor 
veilig werken.

Een truck die net zo 
individueel is als uw bedrijf.

Deze modellen bieden een maximaal 
vermogen voor de zwaarste taken in 
uw magazijn dankzij bijzonder 
krachtige accu's, een snelle 
accuwissel en onze 
onderhoudsarme 
draaistroomtechniek.

Ontworpen voor zeer intensieve en 
dagelijkse toepassingen. De 
bijzonder robuuste constructie staat 
garant voor veiligheid en 
betrouwbaarheid bij uw dagelijkse 
magazijntaken.

De ergonomische werkplek kan 
perfect worden aangepast aan de 
lengte en het gewicht van de 
bestuurder. Tal van 
verstelmogelijkheden maken het 
mogelijk te werken zonder vermoeid 
te raken, zelfs tijdens intensieve 
toepassingen.

Efficiënter dankzij de 
draaistroomtechniek
• Krachtige acceleratie.
• Geen koolborstels – de rijmotor 

is onderhoudsvrij.
• Energieterugwinning tijdens 

remmen.

Sterke accu's
• 48-V-/1000-Ah-EPzB.
• Snel wisselen van de accu door 

zijdelingse accuwissel.

Minder onderhoud
• Onderhoudsvriendelijke 

componenten en de robuuste 
constructie zorgen voor de 
verlaging van de bedrijfskosten 
op lange termijn.

• Goed instelbare dissel.
• Snelle toegang tot alle 

onderdelen door grote, 
eenvoudig te openen 
servicetoegangen.

• Thermische scheiding van 
rijmotor, hydraulica en elektrisch 
systeem.

• Onderhoudsvrije draaistroom 
rijmotor zonder koolborstels.

Makkelijk afleesbare 
bestuurdersdisplay
• Hoogwaardig controle- 

instrument voor de indicatie van 
de belangrijkste bedrijfsgegevens.

• Weergave van de rijrichting en de 
wielstand.

• Accustatus met aanduiding van 
de resterende tijd.

• Snelheid.
• Gereden kilometers.
• 3 instelbare rijprogramma's voor 

aanpassing aan elke situatie.
• Draaiuren en tijd.

Lastdelen voor lange- of 
dwarsopname van pallets
• Lastdelen zijn in verschillende 

varianten voor diverse toepassingen 
leverbaar.

• In verschillende vorklengten.

Ergonomische cockpit
• Stoel met instelmogelijkheden voor 

elke bestuurder (zitpositie/ 
lichaamsgewicht).

• Persoonlijke instelling van de 
voethoogte.

• Belangrijke bedieningselementen 
zijn direct bereikbaar.

• Veel ruimte.
• 360° besturing met ergonomisch 

stuurwiel.
• Stuurwielverstelling.

Eenvoudige bediening met soloPILOT
• Besturingshendel voor activering 

van alle hydraulische functies, de 
rijrichtingskeuze en de claxon.

• Alle bedieningselementen bevinden 
zich in het gezichtsveld en hebben 
elk een duidelijke functie.

• Comfortabele armleuning.



Modeloverzicht
Het passende model voor uw toepassingen:

Naam Capaciteit/last Rijsnelheid onbelast Werkbreedte (pallet 
800x1200 longitudi
naal)

Hefsnelheid onbelast

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

 

 

 

Gecertificeerd zijn de Jungheinrich 
Fabrieken in Norderstedt, Moosburg en 

Landsberg.
 

Jungheinrich intern transport materieel 
voldoet aan de Europese 
veiligheidsvoorschriften.  
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