
Elektrický nízkozdvižný vozík na 
státie / s bočným sedením obsluhy
ESE 430
Výška zdvihu: 115 mm / Nosnosť: 3000 kg



Bezpečný vozík s bočným sedadlom
na intenzívne používanie.
Preprava až 3 paliet naraz.

Bezpečné a robustné elektrické vozíky s bočným sedením ESE Série 4 sú ideálne na súčasnú prepravu viacerých paliet na 
dlhé trasy. Pritom umožňuje 48 V trojfázový motor dynamické zrýchlenie a vysokú rýchlosť pre maximálnu efektivitu a výkon 
prekládky.

Pre zabezpečenie plynulých procesov ponúka vozík ESE mimoriadne vysokú úroveň bezpečnosti a ergonómie: Rýchlosť, 
brzda a spínač samočinnej brzdy sú kontrolované ľahko dostupnými pedálmi, zatiaľ čo zdvih sa obsluhuje jednoducho a 
pomocou riadiacej páky soloPILOT, kotrá je stále po ruke.

Voliteľne výškovo nastaviteľná plošina obsluhy a nastaviteľný volant zaručujú pohodlnú sedaciu polohu pre každého vodiča. 
Navyše sa zmena smeru jazdy výrazne zjednodušila vďaka možnosti prepínania medzi režimami riadenia 180° a 360°.

Vďaka mimoriadne vysokej kapacite batérií a extrémne robustnej konštrukcii je vozík ESE ideálnym pomocníkom pri 
intenzívnej a dlhej práci.

Prehľad všetkých výhod

• Preprava viacerých paliet (až do 3 paliet)

• Ergonomické usporiadanie miesta vodiča

• 180°/360° riadenie na rýchlu zmenu smeru jazdy

• Vysoké jazdné rýchlosti a trojfázová technika

• 48 V trojfázový motor na dynamické pohyby



Váš nízkozdvižný vozík Jungheinrich
pre maximálne zákaznícke výhody.

Efektivita Bezpečnosť Individualita
Maximálny výkon 
pomocou najefektívnejších 
vozíkov.

Najlepšie podmienky na 
bezpečnú prácu.

Vozík, ktorý je individuálny 
ako vaše podnikanie.

Našou trojfázovou technológiou vám 
ponúkame maximálny výkon pri 
nízkych prevádzkových nákladoch a 
mimoriadne vysokú dostupnosť 
používania.

Konštrukčný rad ESE má dlhú 
životnosť a je nenáročný na údržbu 
vďaka svojej mimoriadne robustnej 
konštrukcii s pevným oceľovým 
rámom a vidliciam odolným proti 
deformácii, ako aj bezúdržbovému 
trojfázovému motoru, čo 
zabezpečuje bezpečnú prevádzku pri 
každodennom používaní.

Ergonomický kokpit sa dokáže 
perfektne prispôsobiť každému 
personálu. Veľkorysý priestor zaručuje 
pohodlie v každej situácii. 
Jednoduchou prístupnosťou všetkých 
ovládacích prvkov sa ešte viac zvyšuje 
komfort obsluhy.

Väčšia hospodárnosť vďaka 
trojfázovej technike
• Výrazné zrýchlenie.
• Vysoká miera 

prevádzkyschopnosti vďaka 
bezúdržbovým motorom bez 
uhlíkových kief.

• 2-ročná záruka na hnací motor.

Efektívny manažment energií
• Výkonná olovená batéria: 4 PzS 

620 Ah.
• Optimálne elektrické napájanie v 

prípade ESE 120 s výkonom 
batérie medzi 375 Ah a 500 Ah, v 
prípade ESE 220/320 s výkonom 
batérie 465 Ah.

• Rýchlejšia výmena batérie vďaka 
bočnej výmene batérie.

Robustný a bezpečný
• Robustný podvozok na trvalé 

používanie s plným menovitým 
zaťažením.

• Možnosť dodávky vidlíc odolných 
proti deformácii s mimoriadne 
silnými ramenami zo špeciálnej 
ocele v rôznych vyhotoveniach.

Nižšie nároky na údržbu
• Bezúdržbový trojfázový hnací 

motor bez uhlíkových kief.
• Jednoduchý servis vďaka 

ľahkému prístupu k všetkým 
komponentom.

Ľahko čitateľný displej vodiča
• Kvalitný kontrolný prístroj na 

zobrazenie najdôležitejších 
prevádzkových údajov. 
•Ukazovateľ smeru jazdy a polohy 
kolesa.

• Poloha riadenia.
• Stav batérie so zobrazením 

zvyškovej kapacity.
• Rýchlosť.
• Počet najazdených kilometrov.
• 3 nastaviteľné jazdné programy 

pre individuálne prispôsobenie na 
každý prípad potreby.

• Prevádzkové hodiny a čas.

Ergonomický kokpit
• Sedadlo s možnosťou nastavenia 

polohy (sedacia poloha/telesná 
hmotnosť) pre každého vodiča.

• Nastaviteľný sklon plošiny na nohy 
(voliteľne).

• Dôležité ovládacie prvky sú 
dostupné bez prehmatávania.

• Veľkorysá ponuka priestoru.
• 180°/360°-stupňové riadenie 

trojfázovým prúdom s 
optimalizovanou polohou volantu.

• Prestavenie volantu

Jednoduché ovládanie pomocou 
soloPILOT
• Aktivácia všetkých funkcií 

hydrauliky, výberu smeru jazdy a 
klaksónu.

• Všetky nastavovacie diely sú v 
zornom poli vodiča a majú 
jednoznačne pridelenú funkciu.

• Presná práca vďaka citlivému 
navádzaniu všetkých funkcií.

• Pohodlná lakťová opierka.



Prehľad modelov
Model, zodpovedajúci Vašim požiadavkám:

Názov Nosnosť/záťaž Rýchlosť jazdy bez 
bremena

Šírka pracovnej uličky 
(paleta 800 x 1200 
pozdĺžne)

Rýchlosť zdvihu bez 
bremena

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

Jungheinrich spol. s r. o.
Diaľničná cesta 17
SK-903 01 Senec
Tel. +420 2 49205811
Fax +420 2 49205812

info@jungheinrich.sk  
www.jungheinrich.sk

 

 

Naše výrobné závody v Norderstedte a 
Moosburgu sú certifikované.  

Manipulačná technika Jungheinrich 
zodpovedá európskym bezpečnostným 

požiadavkám.  
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