
Transpalet electric cu scaun
ESE 430
Înălţime de ridicare: 115 mm / Capacitate de încărcare: 3000 kg



Siguranţa unui transpalet cu scaun 
lateral
pentru utilizare intensă.
Transportul simultan a până la 3 paleţi.

Transpaleții electrici ESE cu scaun lateral din seria constructivă 4, siguri și robuști, sunt ideali pentru transportul mai multor 
paleți pe trasee lungi. Astfel, motorul trifazic de 48 V permite mișcări dinamice și viteze maxime ridicate, pentru eficiență și 
capacitate de transfer maxime.

Pentru derularea fără probleme a proceselor, ESE oferă un grad extrem de ridicat de siguranță și ergonomie: Viteza de 
deplasare, frâna și întrerupătorul sunt controlate prin intermediul unor pedale ușor accesibile, în timp ce mișcarea de ridicare 
este controlată simplu și fără schimbarea poziției mâinii, prin intermediul manetei de comandă soloPILOT.

Platforma cu posibilitate opțională de reglare pe înălțime și volanul reglabil, asigură poziția confortabilă pe scaun a oricărui 
operator. În plus, schimbarea direcției de deplasare este sensibil ușurată datorită posibilității de comutare între modul de 
direcție de 180° și 360°.

Capacitățile deosebit de mari ale bateriilor și construcția extrem de robustă fac ca ESE să fie ajutorul ideal în cazul utilizării 
intense și prelungite.

Toate avantajele pe scurt

• Transportul mai multor paleţi (până la trei paleţi)

• Design ergonomic al postului operatorului

• Sistem de direcţie 180°/360° pentru schimbare rapidă a sensului de deplasare

• Viteze de deplasare ridicate şi tehnologie trifazică

• Motor trifazic de 48 V pentru mişcări dinamice



Transpaletul Jungheinrich cu operare 
la mică înălțime
cu avantaje maxime pentru client.

Eficiență Siguranță Individualitate
Performanțe maxime cu 
cele mai eficiente utilaje.

Cele mai bune condiții 
pentru lucrul în siguranță.

Un utilaj la fel de unic ca și 
afacerea dumneavoastră.

Cu tehnologia noastră trifazică vă 
oferim performanțe maxime cu 
cheltuieli operaționale mai reduse și 
o disponibilitate operațională extrem 
de ridicată.

Seria constructivă ESE se distinge 
printr-o durată lungă de viaţă şi 
necesar redus de întreţinere, 
asigurate de construcţia deosebit de 
robustă, cu şasiu solid din oţel şi furci 
rezistente la torsiune, precum şi de 
motorul trifazic, fără necesar de 
întreţinere, pentru funcţionare sigură 
în utilizarea zilnică.

Cabina ergonomică poate fi ajustată 
perfect în funcţie de diverşi operatori. 
Spaţiul generos garantează confortul 
în orice situaţie. Acesta este amplificat 
de buna accesibilitate a tuturor 
elementelor de operare.

Mai multă eficienţă prin tehnologia 
trifazică
• Accelerare puternică.
• Disponibilitate operaţională 

ridicată prin motoarele fără 
necesar de întreţinere datorită 
lipsei periilor de cărbune.

• 2 ani garanţie pentru motorul de 
deplasare.

Management eficient al energiei.
• Baterii cu plumb și acid 

performante: 4 PzS 620 Ah.
• Alimentare optimă cu energie în 

cazul ESE 120, cu puteri ale 
bateriei între 375 Ah şi 500 Ah, iar 
în cazul ESE 220/320 cu o baterie 
de 465 Ah.

• Înlocuire rapidă a bateriei prin 
schimbarea acesteia din lateral.

Robust şi sigur
• Şasiu robust pentru utilizare 

permanentă cu sarcină nominală 
maximă.

• Furcă rezistentă la torsiune cu 
nervuri deosebit de puternice, din 
oţel special, disponibilă în 
multiple versiuni.

Costuri reduse de întreţinere
• Motor de deplasare în curent 

trifazic, fără necesar de întreţinere 
şi fără perii de cărbune.

• Uşor de întreţinut datorită 
accesului facil la toate 
componentele.

Afişaj pentru operator uşor de citit
• Excelent instrument de control 

pentru afişarea celor mai 
importanţi parametri de 
funcţionalitate. Indicarea direcţiei 
de mers şi a poziţiei roţilor.

• Reglarea sistemului de direcţie.
• Nivel de încărcare al bateriei cu 

indicarea timpului de funcţionare 
rămas.

• Viteză.
• Kilometri parcurşi.
• 3 programe de deplasare 

reglabile, pentru adaptarea 
individuală pentru orice 
necesităţi.

• Ore de funcţionare şi oră.

Cabină ergonomică
• Scaun cu posibilitate de reglare 

(poziţia şezutului/greutate 
corporală) pentru orice operator.

• Reglarea înclinării platformei pentru 
picioare (opţional).

• Elementele de operare importante 
sunt accesibile fără a fi necesară 
schimbarea poziţiei mâinii.

• Spaţiu generos.
• Sistem de direcţie trifazic la 180°/ 

360° cu poziţie optimizată a 
volanului.

• Reglarea volanului

Operare simplă cu soloPILOT
• Activarea tuturor funcţiilor 

hidraulice, schimbarea direcţiei de 
deplasare şi claxon.

• Toate elementele de comandă se 
află în câmpul vizual, fiindu-le 
alocată o funcţie clară.

• Desfăşurarea operațiunilor cu mare 
exactitate datorită controlului 
precis al tuturor funcţiilor.

• Cotieră comodă.



Prezentare generală
Soluția potrivită pentru aplicațiile dvs.:

Denumire echipa
ment

Capacitate de încăr
care / sarcină

Viteza de deplasare 
fără sarcină

Lățime culoar de lu
cru (palet 800x1200 
manipulat longitudi
nal)

Viteza de ridicare fă
ră sarcină

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