
Električni nizkodvižni viličar z bočnim 
sedežem
ESE 533
Dvižna višina: 115 mm / Nosilnost: 3300 kg



Močan viličar s stranskim sedežem
za prevažanje več palet.
Sproščeno delo na dolgih razdaljah.

Zmogljiv in ergonomski električni paletni viličar s stranskim sedežem ESE 533 je primeren za prevažanje težkega blaga na 
dolgih razdaljah. Viličar lahko pelje tudi tri palete hkrati. Z zelo odzivnima motorjema lahko tudi z največjo obremenitvijo 
razvije še višjo hitrost.

Pri oblikovanju smo v ospredje postavili ergonomsko delo, zato viličar ponuja udobje za voznika in zagotavlja varnost. Zato 
se hitrost vožnje, zavora in stikalo za prisotnost (totman) lahko preprosto upravljajo s stopalkami. 360-stopinjsko krmiljenje 
omogoča sproščeno zavijanje, voznik, ki sedi na stranskem sedežu, pa ima vedno dober pregled.

Močne baterije in zelo preprosta zamenjava baterije s strani močno zmanjšajo izpad delovanja ESE 533, ki je posledično kos 
dolgi in intenzivni uporabi.

Pregled vseh prednosti

• Prevoz do treh palet hkrati.

• Ergonomsko oblikovano voznikovo mesto.

• 360° krmiljenje za hitro zavijanje.

• Dva vozna motorja in zamenjava baterije s strani.

• 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.

Ti modeli zagotavljajo vrhunsko 
zmogljivost pri intenzivni 
vsakodnevni uporabi v skladišču, saj 
so opremljeni z zmogljivimi 
baterijami, hitro zamenjavo baterije 
in trifazno asinhronsko tehnologijo, 
ki potrebuje malo vzdrževanja.

Zelo robustna konstrukcija – od 
ojačanih vilic do toplotne ločitve 
voznega motorja, hidravlike in 
elektrike – je oblikovana za 
intenzivno in vsakodnevno uporabo 
ter zagotavlja varnost in zanesljivost 
v skladišču.

Ergonomska kabina se popolnoma 
prilagodi velikosti in telesni masi 
voznika. Številne možnosti nastavitve 
omogočajo sproščeno delo, tudi ob 
intenzivni uporabi.

Več prihranka s trifazno asinhronsko 
tehnologijo.
• Močni pospeški.
• Brez oglenih krtačk: vozni motor 

ne potrebuje vzdrževanja.
• Rekuperacija energije z 

generatorsko zavoro.

Zmogljive baterije
• 48 V/1000 Ah EPzB.
• Hitra menjava baterije s strani.

Zmanjšan obseg vzdrževanja.
• Preprosto vzdrževanje 

komponent in robustna 
konstrukcija omogočata 
dolgoročno zmanjšanje 
obratovalnih stroškov.

• Preprosta nastavitev vlečnih 
drogov.

• Hiter dostop do vseh komponent 
prek kontrolnih odprtin, ki se 
preprosto odprejo.

• Toplotno ločeni vozni motor, 
hidravlika in elektrika.

• Trifazni asinhronski motor brez 
oglenih krtačk ne potrebuje 
vzdrževanja.

Pregleden zaslon.
• Zaslon je odličen nadzorni 

instrument za prikaz 
najpomembnejših podatkov o 
delovanju.

• Prikaz smeri vožnje in položaja 
koles.

• 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.

Bremenski deli za vzdolžno in prečno 
zajemanje palete.
• Bremenski deli so na voljo v raznih 

izvedbah za razne namene 
uporabe.

• Z raznimi dolžinami vilic.

Ergonomsko zasnovan voznikov 
prostor.
• Sedež z možnostmi nastavitve 

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

• Individualno nastavljiva nožna 
višina.

• Komande so dosegljive brez 
preprijemanja.

• Prostorno zasnovan voznikov 
prostor.

• Električni volan s 360° načinom 
vožnje in optimiziranim položajem.

• Nastavitev položaja volana.

Preprosto upravljanje z ročico 
soloPILOT.
• Krmilna ročica za aktiviranje vseh 

hidravličnih funkcij, izbiro smeri 
vožnje in vklop hupe.

• Vse komande so v vidnem polju in 
vsaka ima samo eno funkcijo.

• 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 533 3300 kg 20 km/h 5196 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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