
Ηλεκτροκίνητο παλετοφόρο 
εποχούμενου / με πλευρική θέση χειριστή
ESE 430
ύψος ανύψωσης: 115 mm / χωρητικότητα φορτίου: 3000 kg



Το αξιόπιστο ανυψωτικό με πλευρικό 
κάθισμα
για πολλές απαιτητικές εφαρμογές
Ταυτόχρονη μεταφορά έως και 3 παλετών

Τα ασφαλή και στιβαρά ηλεκτροκίνητα μηχανήματα με θ'εση χειριστή στο πλάι ESE, της κατασκευαστικής σειράς 4 είναι 
ιδανικά για τη  μεταφορά πολλών παλετών σε  μεγάλες αποστάσεις. Ο τριφασικός κινητήρας  48 V επιτρέπει δυναμική 
εκτέλεση των κινήσεων και υψηλές τελικές ταχύτητες για  μέγιστη αποτελεσματικότητα και απόδοση διαχείρισης 
εμπορευμάτων.

Προκειμένου να διασφαλίζονται οι απρόσκοπτες διαδικασίες, το ESE προσφέρει εξαιρετική ασφάλεια και εργονομία. Η 
ταχύτητα, η πέδηση και ο διακόπτης ελέγχου ετοιμότητας χειριστή ελέγχονται  με εύκολα προσβάσιμα πεντάλ, ενώ η 
ανύψωση εκτελείται εύκολα και χωρίς αλλαγή της θέσης των χεριών με τον μοχλό ελέγχου soloPILOT.

Η προαιρετικά ρυθμιζόμενη καθ' ύψος πλάκα βάσης και το ρυθμιζόμενο τιμόνι εξασφαλίζουν σε κάθε χειριστή 
συνθήκες άνετης εργασίας στην πλευρική θέση καθίσματος. Επίσης, η αλλαγή κατεύθυνσης πορείας διευκολύνεται 
σημαντικά χάρη στη δυνατότητα εναλλαγής της λειτουργίας διεύθυνσης μεταξύ 180° και 360°.

Με πολύ μεγάλη χωρητικότητα συσσωρευτή και εξαιρετικά στιβαρή κατασκευή, τα ESE είναι ο ιδανικός βοηθός σας για 
εντατική και παρατεταμένη χρήση.

Όλα τα πλεονεκτήματα με μια ματιά

• Μεταφορά πολλών παλετών (έως και 3 παλέτες)

• Εργονομική διαμόρφωση καθίσματος χειριστη
• Σύστημα διεύθυνσης 180°/360° για γρήγορη αλλαγή κατεύθυνσης πορείας
• Υψηλές ταχύτητες οδήγησης και τεχνολογία τριφασικού ρεύματος
• Τριφασικός κινητήρας 48 V για δυναμική εκτέλεση κινήσεων



Το παλετοφόρο της Jungheinrich
Κερδίστε το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα!

Απόδοση Ασφάλεια Εξατομίκευση
Μέγιστη ισχύς με τα 
αποδοτικότερα μηχανήματα 
στην αγορά

Άριστες προϋποθέσεις για 
ασφαλή εργασία

Ένα μηχάνημα τόσο μοναδικό 
όσο και η επιχείρησή σας

Η τεχνολογία τριφασικού ρεύματος 
Jungheinrich προσφέρει κορυφαία 
απόδοση με μειωμένα λειτουργικά 
έξοδα και εξαιρετικά υψηλή 
διαθεσιμότητα χρήσης

Η κατασκευαστική σειρά ESE 
χαρακτηρίζεται από μεγάλη 
διάρκεια ζωής και μικρή απαίτηση 
συντήρησης χάρη στην εξαιρετικά 
στιβαρή δομή με στέρεο ατσάλινο 
σασί και περόνες ανθεκτικές στη 
στρέβλωση καθώς και τριφασικό 
κινητήρα χωρίς απαίτηση 
συντήρησης για ασφαλή λειτουργία 
στην καθημερινή χρήση.

Το εργονομικό κόκπιτ 
προσαρμόζεται τέλεια σε διάφορους 
χρήστες. Η ευρύχωρη κατασκευή 
εγγυάται άνεση σε κάθε περίπτωση. 
Για ακόμα μεγαλύτερη ευκολία 
χρήσης, όλα τα στοιχεία χειρισμού 
είναι εύκολα προσβάσιμα.

Τεχνολογία τριφασικού ρεύματος 
για μεγαλύτερη οικονομική 
αποδοτικότητα
• Ισχυρή επιτάχυνση.
• Υψηλή διαθεσιμότητα χάρη 

στους κινητήρες χωρίς ψήκτρες, 
που δεν χρειάζονται 
συντήρηση.

• 2ετής εγγύηση για τον κινητήρα 
οδήγησης.

Αποτελεσματικό σύστημα 
διαχείρισης ενέργειας
• Πανίσχυρη μπαταρία 

μολύβδου-οξέος: 4 PzS 620 Ah.
• Βέλτιστη τροφοδοσία ενέργειας 

στο ESE 120 με ισχύ μπαταρίας 
μεταξύ 375 Ah και 500 Ah και 
στο ESΕ 220/320 με μπαταρία 
465 Ah

• Γρήγορη αντικατάσταση των 
μπαταριών χάρη στη 
δυνατότητα αλλαγής μπαταρίας 
από το πλάι.

Στιβαρό και ασφαλές
• Στιβαρό σασί για μόνιμη χρήση 

με πλήρες ονομαστικό φορτίο
• Περόνες ανθεκτικές στη 

στρέβλωση με ιδιαίτερα ισχυρές 
ράβδους από ειδικό χάλυβα, 
διαθέσιμες σε πολλές εκδόσεις.

Μειωμένα έξοδα συντήρησης
• Τριφασικός κινητήρας οδήγησης 

χωρίς ψήκτρες με μηδενική 
απαίτηση συντήρησης

• Ευκολία στο σέρβις χάρη στην 
εύκολη πρόσβαση σε όλα τα 
εξαρτήματα.

Ευανάγνωστη οθόνη οδηγού
• Υψηλής ποιότητας όργανο 

ελέγχου για την ένδειξη των 
σημαντικότερων δεδομένων 
λειτουργίας. Ένδειξη 
κατεύθυνσης πορείας και θέσης 
τροχών

• Θέση τιμονιού
• Κατάσταση συσσωρευτή με 

ένδειξη υπολειπόμενου χρόνου 
λειτουργίας.

• Ταχύτητα.
• Διανυθέντα χιλιόμετρα.
• 3 ρυθμιζόμενα προγράμματα 

οδήγησης για εξατομικευμένη 
προσαρμογή σε κάθε ανάγκη.

• Ώρες λειτουργίας και ώρα.

Εργονομικό κόκπιτ
• Κάθισμα με δυνατότητες 

ρύθμισης (θέση καθίσματος / 
σωματικό βάρος) για κάθε οδηγό.

• Πλάκα βάσης με ρυθμιζόμενη 
κλίση (προαιρετικά).

• Σημαντικά στοιχεία χειρισμού 
εύκολα προσβάσιμα χωρίς αλλαγή 
της θέσης των χεριών

• Ευρύχωρη κατασκευή.
• Σύστημα διεύθυνσης 180°/ 360° 

με βελτιστοποιημένη θέση 
τιμονιού.

• Ρύθμιση θέσης τιμονιού

Εύκολος χειρισμός με το soloPILOT
• Ενεργοποίηση όλων των 

υδραυλικών λειτουργιών, επιλογή 
κατεύθυνσης πορείας και κόρνα.

• Όλα τα στοιχεία ελέγχου 
βρίσκονται στο οπτικό πεδίο του 
χειριστή και το καθένα εκτελεί μια 
συγκεκριμένη λειτουργία.

• Έλεγχος ακριβείας όλων των 
λειτουργιών για αποτελεσματική 
εργασία.

• Άνετο μπράτσο καθίσματος.



Μοντέλο Επισκόπηση
Το σωστό μοντέλο για τις εφαρμογές σας:

όνομα Ανυψωτική ικανότη
τα / φορτίο

Ταχύτητα οδήγησης 
χωρίς φορτίο

Πλάτος εργασίας 
(παλέτα 800x1200 
κατά μήκος)

Ταχύτητα ανύψωσης 
χωρίς φορτίο

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

Jungheinrich Hellas ΕΠΕ
Φιλιππουπόλεως 10, Θέση Λουτρό
13678 Αχαρνές
Τηλ. 210 2447800
Φαξ 210 2447799

info@jungheinrich.gr  
www.jungheinrich.gr
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