
Elektrický nízkozdvižný vozík s 
plošinou / bočně sedícím řidičem
ESE 430
Výška zdvihu: 115 mm / Nosnost: 3000 kg



Bezpečný stroj s bočním uložením 
sedačky
k intenzivnímu použití.
Současná přeprava až 3 palet.

Bezpečné a odolné elektrické nízkozdvižné vozíky se sedačkou napříč směru jízdy ESE řady 4 jsou ideální k přepravě 
několika palet současně na dlouhých trasách. Třífázový motor 48 V přitom umožňuje dynamický pohyb a vysokou rychlost 
k dosažení nejvyšší efektivity a výkonu překládky.

K zaručení hladkého průběhu procesu nabízejí modely ESE mimořádnou míru bezpečnosti a ergonomie: Rychlost, brzda a 
tlačítko bdělosti obsluhy jsou ovládány snadno dostupnými pedály, zatímco zdvih je snadno a bez přehmatávání ovládán 
pomocí páky soloPILOT.

Výškově nastavitelná volitelná plošina a nastavitelný volant zaručují komfortní polohu při sezení každému řidiči. Navíc je 
výrazně zjednodušena změna směru jízdy možností přepínání režimu řízení mezi 180° a 360°.

Mimořádně vysoké kapacity baterie a extrémně odolná konstrukce dělají z vozíku ESE ideálního pomocníka k intenzivnímu a 
dlouhodobému použití.

Přehled výhod

• Přeprava několika palet současně (až 3 palety)

• Ergonomické uspořádání pracoviště řidiče

• Řízení 180°/360° k rychlé změně směru pojezdu

• Vysoké rychlosti pojezdu a třífázová technologie

• Třífázový motor 48 V pro dynamické pohyby



Váš nízkozdvižný vozík Jungheinrich
pro maximální užitek zákazníka.

Efektivita Bezpečnost Individualita
Maximální výkon 
s nejefektivnějšími vozíky.

Nejlepší předpoklady pro 
bezpečnou práci.

Vozík je stejně individuální 
jako vaše podnikání.

Naše třífázová technologie nabízí 
nejvyšší výkon při minimálních 
provozních nákladech a mimořádně 
vysoké disponibilitě.

Konstrukční řada ESE má dlouhou 
životnost a nízkou náročnost údržby 
provedením mimořádně odolné 
konstrukce se solidním ocelovým 
šasi a s vidlemi odolnými proti 
deformacím, spolu s bezúdržbovým 
třífázovým motorem tak, aby byl 
každodenní provoz bezpečný.

Ergonomickou kabinu můžete 
perfektně přizpůsobit střídající se 
obsluze. Velkoryse koncipovaný 
prostor zaručuje pohodlí v každé 
situaci. Jednoduchá dostupnost všech 
ovládacích prvků toto pohodlí ještě 
zvyšuje.

Větší hospodárnost využitím 
třífázové technologie
• Silné zrychlení.
• Vysoká disponibilita využitím 

bezúdržbových motorů bez 
uhlíkových kartáčků.

• 2letá záruka na motor pojezdu.

Efektivní management spotřeby 
energie
• Výkonný olověný akumulátor: 4 

PzS 620 Ah.
• Optimální napájení energií 

u modelu ESE 120 s výkonem 
baterie v rozsahu 375 Ah až 
500 Ah, u modelu ESE 220/320 
s baterií 465 Ah.

• Rychlá výměna baterií pomocí 
boční výměny.

Odolný a bezpečný
• Odolné šasi k trvalému využití 

s plným jmenovitým zatížením.
• K dodání jsou vidle v různém 

provedení odolné proti deformaci 
s mimořádně silnými výztuhami 
ze speciální oceli.

Snížené náklady na údržbu
• Bezúdržbový třífázový motor 

pojezdu bez uhlíkových kartáčů.
• Snadná přístupnost ke všem 

komponentům usnadňuje servis.

Dobře čitelný displej řidiče
• Kvalitní kontrolní nástroj pro 

zobrazení nejdůležitějších 
provozních dat. • Zobrazení 
směru pojezdu a postavení kol.

• Poloha volantu.
• Ukazatel stavu baterie 

s ukazatelem dojezdu.
• Rychlost.
• Ujeté kilometry.
• 3 nastavitelné programy jízdy pro 

individuální přizpůsobení 
požadavkům každého použití.

• Provozní hodiny a čas.

Ergonomická kabina řidiče
• Sedačka s možností nastavení 

(poloha/tělesná hmotnost) pro 
každého řidiče.

• Opěra chodidla s nastavitelným 
sklonem (volitelné příslušenství).

• Důležité ovládací prvky dostupné 
bez přehmatávání.

• Dostatečný prostor.
• Řízení s třífázovou technologií 

s rozsahem 180°/ 360° 
a s optimálním umístěním volantu.

• Nastavení volantu

Snadná obsluha pomocí systému 
soloPILOT
• Aktivace všech hydraulických 

funkcí, výběr směru pojezdu a 
klakson.

• Všechny ovládací prvky jsou 
umístěné v zorném poli a mají 
jednoznačnou funkci.

• Přesná práce díky citlivému 
ovládání všech funkcí.

• Pohodlná loketní opěrka.



Přehled modelů
Vhodný model pro vaše použití:

Název Nosnost/náklad Rychlost pojezdu bez 
nákladu

Šířka pracovní uličky 
(palety 800x1200 
uložené podélně)

Rychlost zdvihu bez 
nákladu

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

Jungheinrich (ČR) s.r.o.
Modletice 101
251 01 Říčany
Telefon +420 313 333 111, 333
Fax +420 313 333 777

info@jungheinrich.cz  
www.jungheinrich.cz

 

 

Certifikované jsou naše výrobní závody v 
Norderstedtu, Moosburgu a Landsbergu.  

Vozíky Jungheinrich splňují evropské 
bezpečnostní požadavky.  
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