
Elektrický nízkozdvižný vozík s 
bočným sedením
ESE 533
Výška zdvihu: 115 mm / Nosnosť: 3300 kg



Silný paletový vozík s bočným 
sedadlom
na prepravu viacerých paliet naraz.
Pohodlná práca na dlhých trasách.

Výkonné a ergonomické elektrické vysokozdvižné vozíky s bočným sedením ESE 533 sa dokonale hodia na prepravu ťažkých 
tovarov na dlhých trasách. Zariadenie dokáže súčasne prepravovať až tri palety, pričom vďaka svojim dvom rýchlo 
reagujúcim jazdným motorom dosahuje aj pri maximálnom zaťažení vysoké rýchlosti.

Naše zameranie na ergonomickú prácu zaručuje nielen vysoký komfort pre vodiča, ale aj priamo prispieva k bezpečnosti. 
Tak možno jazdnú rýchlosť, brzdu aj spínač samočinnej brzdy ovládať pomocou ľahko dostupných pedálov. Časté zmeny 
smeru jazdy sa ľahko zvládajú vďaka bočnej sedacej polohe a skvelá viditeľnosť zabezpečí , že obsluha si vždy zachová 
prehľad.

Výkonné batérie a ich jednoduchá výmena batérie zboku zaručujú rýchlu dostupnosť vozíkov ESE 533. Dlhé a intenzívne 
používanie tak nebude problémom.

Prehľad všetkých výhod

• Preprava viacerých paliet (až do 3 paliet)

• Ergonomické usporiadanie miesta vodiča

• 360° riadenie na rýchlu zmenu smeru jazdy

• 2 jazdné motory a vyberanie batérie zboku

• 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.

Tieto modely ponúkajú maximálny 
výkon pre najťažšie každodenné 
práce vo vašom sklade vďaka 
mimoriadne výkonným batériám, ich 
rýchlej výmene a našej na údržbu 
nenáročnej trojfázovej technike.

Keďže je dizajnovaný na 
najintenzívnejšie každodenné 
používanie, zaručuje jeho 
mimoriadne robustná konštrukcia 
bezpečnosť a spoľahlivosť počas 
vášho každodenného pracovného 
dňa v sklade, a to od zosilnených 
vidlíc až po tepelné oddelenie 
hnacieho motora, hydrauliky a 
elektriky.

Ergonomický kokpit sa dokonale 
prispôsobí individuálnej veľkosti a 
hmotnosti obsluhy. Množstvo 
možností nastavenia umožňuje 
neúnavnú prácu, a to aj počas 
intenzívnych nasadení.

Väčšia hospodárnosť vďaka 
trojfázovej technike
• Výrazné zrýchlenie.
• Žiadne uhlíkové kefy – motor 

pojazdu je bezúdržbový.
• Rekuperácia energie 

prostredníctvom generátorickej 
brzdy.

Výkonné batérie
• 48 V / 1 000 Ah EPzB.
• Rýchlejšia výmena batérie vďaka 

bočnej výmene batérie.

Nižšie nároky na údržbu
• Komponenty s nízkymi nárokmi 

na údržbu a veľmi robustná 
konštrukcia zabezpečujú 
dlhodobé zníženie 
prevádzkových nákladov.

• Dobre prístupné nastavovanie 
ťažných tyčí.

• Rýchly prístup ku všetkým 
komponentom vďaka veľkým 
servisným otvorom s ľahkým 
otváraním.

• Tepelné oddelenie motora 
pojazdu, hydrauliky a elektriky.

• Bezúdržbový trojfázový hnací 
motor bez uhlíkových kief.

Ľahko čitateľný displej vodiča
• Kvalitný kontrolný prístroj na 

zobrazenie najdôležitejších 
prevádzkových údajov.

• Ukazovateľ smeru jazdy a polohy 
kolesa.

• 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.

Nosné časti bremena na pozdĺžne a 
priečne uchopenie paliet
• Nosné časti bremena možno dodať 

v rôznych variantoch na množstvo 
typov použitia.

• S rôznymi dĺžkami vidlíc.

Ergonomický kokpit
• Sedadlo s možnosťou nastavenia 

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

• Individuálne nastavenie výšky nôh.
• Dôležité ovládacie prvky sú 

dostupné bez prehmatávania.
• Veľkorysá ponuka priestoru.
• 360° riadenie trojfázovým prúdom 

s optimalizovanou polohou 
volantu.

• Prestavenie volantu.

Jednoduché ovládanie pomocou 
soloPILOT
• Riadiaca páka na aktiváciu všetkých 

funkcií hydrauliky, výber smeru 
jazdy a klaksón.

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

• 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 533 3300 kg 20 km/h 5196 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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