
Transpalet electric cu scaun
ESE 533
Înălţime de ridicare: 115 mm / Capacitate de încărcare: 3300 kg



Stivuitor cu scaun lateral de mare 
putere
pentru transportul mai multor 
paleţi.
Lucru relaxat pe trasee lungi.

Transpaletul electric cu scaun lateral ESE 533, performant și ergonomic, este perfect pentru transportul mărfurilor grele pe 
trasee lungi. Utilajul transportă până la trei paleți simultan iar cele două motoare de deplasare cu reacție rapidă permit 
atingerea unor viteze ridicate chiar și cu încărcare maximă.

Concentrarea noastră pe operarea ergonomică garantează nu numai un confort ridicat pentru operator, ci reprezintă o 
contribuție directă la creșterea siguranței. Astfel, viteza de deplasare, frâna și întrerupătorul sunt controlate prin intermediul 
unor pedale ușor accesibile. Sistemul de direcție de 360° permite schimbarea fără efort a sensului de deplasare, iar datorită 
poziției laterale a scaunului, operatorul păstrează constant o vedere de ansamblu clară.

Bateriile puternice și posibilitatea de schimbare rapidă a bateriei din lateral garantează disponibilitatea rapidă a ESE 533. 
Astfel, utilizările intense, de lungă durată, nu reprezintă o problemă.

Toate avantajele pe scurt

• Transportul mai multor paleţi (până la trei paleţi)

• Design ergonomic al postului operatorului

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

• 2 motoare de deplasare şi posibilitatea de schimb a bateriei prin partea laterală

• 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.

Aceste modele asigură performanţe 
maxime pentru cele mai dificile 
aplicaţii în timpul activităţilor zilnice 
din depozit, prin intermediul 
bateriilor deosebit de performante, 
posibilităţii de schimbare rapidă a 
bateriei şi al tehnologiei trifazice cu 
necesar redus de întreţinere.

Conceput pentru aplicaţii zilnice 
intense, garantează siguranţă şi 
fiabilitate în operaţiunile zilnice din 
depozit prin construcţia deosebit de 
robustă, de la furcile ranforsate până 
la separarea termică a motorului de 
deplasare, a sistemului hidraulic şi a 
sistemului electric.

Cabina ergonomică se adaptează 
perfect în funcţie de înălţimea şi 
greutatea operatorului. Multiplele 
posibilităţi de ajustare asigură astfel 
desfăşurarea fără efort a lucrului, chiar 
şi în momente de utilizare intensă.

Mai multă eficienţă prin tehnologia 
trifazică
• Accelerare puternică.
• Lipsa periilor de cărbune - 

motorul de deplasare nu necesită 
întreţinere.

• Recuperarea energiei datorită 
frânei regenerative.

Baterii performante
• 48-V-/1000-Ah-EPzB.
• Înlocuire rapidă a bateriei prin 

schimbarea acesteia din lateral.

Costuri reduse de întreţinere
• Componentele uşor de întreţinut 

şi construcţia extrem de robustă 
asigură reducerea pe termen lung 
a cheltuielilor operaţionale.

• Acces uşor pentru reglarea 
barelor de tracţiune.

• Acces rapid la toate 
componentele prin orificii de 
acces de mari dimensiuni şi uşor 
de deschis.

• Separare termică a motorului de 
deplasare, sistemului hidraulic şi a 
sistemului electric.

• Motor de deplasare în curent 
trifazic, fără necesar de întreţinere 
şi fără perii de cărbune.

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.

• 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.

Secţiuni de susţinere a sarcinii pentru 
preluarea longitudinală şi transversală 
a paleţilor
• Secţiunile de susţinere a sarcinii 

sunt disponibile în diverse variante 
pentru o multitudine de aplicaţii.

• Lungimi de furcă diverse.

Cabină ergonomică
• Scaun cu posibilitate de reglare 

(poziţia şezutului/greutate 
corporală) pentru orice operator.

• Reglare individuală pe înălţime în 
zona picioarelor.

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

• Spaţiu generos.
• Sistem de direcţie trifazic la 360° cu 

poziţie optimizată a volanului.
• Reglarea volanului.

Operare simplă cu soloPILOT
• Manetă de comandă pentru 

activarea tuturor funcţiilor 
hidraulice, precum şi pentru 
schimbarea direcţiei de deplasare, 
şi claxon.

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

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