
Elektrický vysokozdvižný vozík na 
státie / s bočným sedením obsluhy
ESD 220
Výška zdvihu: 1660 mm / Nosnosť: 2000 kg



Univerzálny vysokozdvižný vozík
na dlhších trasách.
Na maximálnu efektivitu pri dvojúrovňovej preprave.

Náš všestranný a výkonný vozík ESD 2 funguje rovnako skvelo pri manévrovaní v úzkych priestoroch, ako aj preprave tovarov 
na dlhšie vzdialenosti. V závislosti od typu použitia možno vysokozdvižný vozík prispôsobiť vašim individuálnym 
podmienkam používania.

Vozík ESD 2 so šírkou iba 820 mm vás očarí svojou skvelou efektivitou pri práci v úzkych pracovných uličkách, napr. pri 
umiestňovaní paliet k stenám nákladného vozidla alebo pri použití v sektorovom sklade. Maximálna prekládka tovaru v sklade 
sa dosahuje dvojúrovňovou prevádzkou a súčasnou prepravou až dvoch paliet naraz.

Bočné miesto obsluhy umožňuje vynikajúcu viditeľnosť do všetkých strán a pohodlnú prácu aj pri častej zmene smeru jazdy. 
O ešte väčšie pohodlie sa stará prehľadný displej so všetkými dôležitými funkciami či ľahkochodné elektrické riadenie.

 

 

* V súlade s našimi záručnými podmienkami - podrobnosti nájdete na webovej stránke.

Prehľad všetkých výhod

• Ideálne na dvojúrovňové nakladanie a vykladanie nákladných vozidiel

• Odolný podvozok pre tie najvyššie nároky

• Ergonomická poloha sedadla pre najlepšiu viditeľnosť

• Elektrické riadenie na ľahké manévrovanie

• Kompaktná konštrukcia do úzkych skladovacích priestorov

Bez obáv. Bez kompromisov.

So zárukou Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus vám dávame 
prísľub dlhodobého výkonu našich špičkových lítium- 
iónových batérií až na 8 rokov, takže sa môžete plne sústrediť 
na svoje úlohy bez obáv.

100 % spokojnosť. Zaručene.

Sme si istí, že vás naša lítiovo-iónová technológia presvedčí. 
Preto vám zaručujeme, že sa až do 6 mesiacov od dodania 
môžete jednoducho a rýchlo vrátiť k vašej pôvodne 
používanej technológii, a to bez udania dôvodov.



Váš vysokozdvižný 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.

Vozík ESD 2 je skvelo vybavený na 
dlhé používanie: mimoriadne 
výkonné batérie a ich pohodlná 
a rýchla bočná výmena robia z tohto 
vysokozdvižného vozíka 
spoľahlivého partnera s pôsobivými 
pracovnými časmi.

Doprajte obsluhe maximálnu 
bezpečnosť pri práci pomocou 
vozíka ESD 2. Uzatvorené miesto na 
státie pre obsluhu: stabilné jazdné 
držadlo a bezpečnostný spínač 
v priestore na nohy zabezpečujú 
maximálnu ochranu pri každej jazde.

S výškovo nastaviteľnou podlahovou 
doskou na prispôsobenie sa telesnej 
výške obsluhy pri sedení a s užitočnou 
doplnkovou výbavou, ako je napr. 
verzia pre chladiareň, sa naše 
vysokozdvižné vozíky ESD optimálne 
začlenia do vášho podniku.

Technológia pohonu
• Optimálne napájanie energiou 

s výkonom batérie od 260 Ah do 
465 Ah.

• Rýchlejšia výmena batérie vďaka 
jej bočnej výmene.

Dostupný s lítiovo-iónovou 
technológiou
• Vysoká disponibilita vďaka 

extrémne krátkym časom 
nabíjania.

• Nie je potrebná výmena batérie.
• Úspora nákladov vďaka dlhšej 

životnosti a bezúdržbovosti 
v porovnaní s olovenými 
batériami.

• Nie sú potrebné priestory na 
nabíjanie a vetranie, pretože 
nedochádza k tvorbe plynov.

Pohodlná a bezpečná práca
• Uzatvorené miesto na státie pre 

vodiča: Vďaka centrálnej polohe 
vodiča a uzavretej kontúre vozíka 
je vodič v každej jazdnej situácii 
optimálne chránený.

• Bezpečnostný spínač v priestore 
na nohy poskytuje maximálnu 
bezpečnosť.

• Zjednodušený nástup vďaka 
držadlu na ráme vozíka, ktorý 
navyše slúži ako konzola pre 
rôzne funkcie.

Ergonomické pracovisko vodiča
• Miesto obsluhy umiestnené priečne 

k smeru jazdy na optimálny výhľad 
a predchádzanie vzniku problémov 
s chrbticou v dôsledku častej 
zmeny smeru jazdy.

• Ľahké elektrické riadenie a 
pohodlné ovládacie prvky.

• Výškovo nastaviteľná podlahová 
doska umožňuje prispôsobenie 
sedenia pre obsluhu ľubovoľnej 
telesnej výšky.

Ďalšia doplnková výbava
• Chladiarenské vyhotovenie.
• Vyhrievanie sedadla.
• Doska na písanie.
• USB nabíjacia zásuvka.



Prehľad modelov
Model, zodpovedajúci Vašim požiadavkám:

Názov Nosnosť/záťaž Výška zdvihu 
(max.)

Rýchlosť jazdy 
bez bremena

Šírka pracovnej 
uličky (paleta 
800 x 1200 
pozdĺžne)

Rýchlosť zdvihu 
bez bremena

ESD 220 2000 kg 1660 mm 9,1 km/h 2399 mm 0,39 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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