
Električni paletni nizkodvižni viličar s 
stojiščem/z bočnim sedežem
ESE 430
Dvižna višina: 115 mm / Nosilnost: 3000 kg



Varen viličar s stranskim sedežem
za intenzivno uporabo.
Sočasno lahko prevažate tudi tri palete.

Varni in robustni električni paletni viličarji z bočnim sedežem ESE serije 4 so primerni za prevažanje več palet na dolgih 
razdaljah. 48-voltni trifazni motor omogoča dinamično vožnjo in veliko končno hitrost, da ste lahko učinkoviti in dosežete 
velik pretok blaga.

Pri modelu ESE je poskrbljeno za največjo mero varnosti in ergonomije: hitrost, zavora in stikalo za prisotnost (totman) se 
upravljajo s stopalkami, dvig pa se preprosto in brez preprijemanja krmili z ročico soloPILOT.

Opcijska višinsko nastavljiva plošča za noge in nastavljiv volan zagotavljata udobno sedenje ob strani za vsakega voznika. 
Krmiljenje je močno olajšano s preklopom med 180° in 360° krmilnim načinom.

Zaradi velike baterijske kapacitete in zelo robustne konstrukcije je model ESE popoln pomočnik za intenzivno in dolgo 
uporabo.

Pregled vseh prednosti

• Prevoz do treh palet hkrati.

• Ergonomsko oblikovano voznikovo mesto.

• 180°/360° krmiljenje za hitro zavijanje.

• Velika vozna hitrost in trifazna asinhronska tehnologija.

• 48-voltni trifazni asinhronski motor za dinamično vožnjo.



Paletni voziček znamke Jungheinrich,
ki se vedno obnese.

Učinkovitost Varnost Individualnost
Maksimalna zmogljivost z 
najučinkovitejšimi 
regalnimi vozili.

Najboljše razmere za varno 
delo.

Vozilo, ki se prilagodi vašim 
potrebam.

Trifazna AC tehnologija zagotavlja 
vrhunsko zmogljivost, majhne 
obratovalne stroške in zelo kratek 
izpad delovanja vozil.

Serija ESE je vzdržljiva in ne 
potrebuje vzdrževanja, saj ima zelo 
robustno konstrukcijo s stabilno 
jekleno šasijo, togimi vilicami in 
trifaznim asinhronskim motorjem 
brez vzdrževanja za varno 
vsakodnevno uporabo.

Ergonomska kabina se popolnoma 
prilagodi vozniku. Prostorna notranjost 
zagotavlja udobje v vseh razmerah 
uporabe. Udobje je še podkrepljeno s 
preprosto dosegljivimi komandami.

Več prihranka s trifazno asinhronsko 
tehnologijo.
• Močni pospeški.
• Zelo dobra razpoložljivost zaradi 

uporabe motorjev, ki ne 
potrebujejo vzdrževanja.

• Dve leti jamstva za pogonski 
motor.

Učinkovito upravljanje energije.
• Zmogljiva svinčeva baterija: 4 PzS 

620 Ah.
• Optimalno napajanje za ESE 120 s 

kapaciteto baterije od 375 do 500 
Ah, za ESD 220/320 pa 465 Ah.

• Zamenjava s strani omogoča hitro 
zamenjavo baterije.

Robusten in varen.
• Robustna šasija za konstantno 

uporabo z vso nazivno 
obremenitvijo.

• Toge vilice z zelo močnim 
nosilnim delom iz posebnega 
jekla v raznih izvedbah.

Zmanjšan obseg vzdrževanja.
• Trifazni asinhronski motor brez 

oglenih krtačk ne potrebuje 
vzdrževanja.

• Preprosto vzdrževanje zaradi 
preprostega dostopa do vseh 
komponent.

Pregleden zaslon.
• Zaslon je odličen nadzorni 

instrument za prikaz 
najpomembnejših podatkov o 
delovanju. Prikaz smeri vožnje in 
položaja koles.

• Krmilni položaj.
• Prikaz stanja baterije s 

prikazovalnikom preostalega časa 
delovanja.

• Hitrost.
• Število prevoženih kilometrov.
• Trije nastavljivi vozni programi 

omogočajo prilagoditev 
trenutnim delovnim zahtevam.

• Število delovnih ur in čas.

Ergonomsko zasnovan voznikov 
prostor.
• Sedež z možnostmi nastavitve 

(nastavitev položaja sedeža in 
telesne mase) po meri voznika.

• Nožna plošča z nastavljivim 
nagibom (opcija).

• Komande so dosegljive brez 
preprijemanja.

• Prostorno zasnovan voznikov 
prostor.

• Električni volan (izbira načina 
vožnje 180/360 stopinj) z 
optimiziranim položajem.

• Nastavljanje volana.

Preprosto upravljanje z ročico 
soloPILOT.
• Aktiviranje vseh hidravličnih funkcij, 

izbira smeri vožnje in vklop hupe.
• Vse komande so v vidnem polju in 

vsaka ima samo eno funkcijo.
• Z natančnim krmiljenjem vseh 

funkcij lahko natančno izvedete vse 
želene pomike.

• Udoben naslon za roko.



Pregled modelov
Pravi model za vaše potrebe:

Ime Nosilnost/obremeni
tev

Hitrost vožnje brez 
bremena

Delovna širina (paleta 
800 x 1200 vzdolžno)

Dvižna hitrost brez 
bremena

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

Jungheinrich, d.o.o.
Korenova cesta 11, 1241 Kamnik
Telefon:
Centrala 01 561 04 80
Prodaja 01 561 04 85
Najem 01 561 04 90
Servis 01 561 04 95
Faks 01 562 17 79

info@jungheinrich.si  
www.jungheinrich.si

 

 

Certificirani so nemški proizvodni obrati 
v krajih Norderstedt, Moosburg in 

Landsberg.
 

Viličarji in vozički podjetja Jungheinrich 
ustrezajo evropskim varnostnim 

predpisom.  
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