
Електричний візок з платформою/ 
бічним сидінням для оператора
ESE 430
Висота підйому: 115 мм / Вантажопідйомність: 3000 кг



Безпечна машина з бічним сидінням
для інтенсивної експлуатації.
Одночасне перевезення до 3 піддонів.

Безпечні та міцні електричні вилкові навантажувачі з бічним сидінням  ESE 4-ї серії є ідеальним рішенням для 
перевезення кількох палет на великі відстані. При цьому трифазний двигун на  48 В забезпечує динамічний 
процес руху та високу максимальну швидкість, що сприяє високим показникам ефективності та вантажообігу.

ESE гарантує безперебійність робочих процесів, пропонуючи надзвичайно високий рівень безпеки та 
ергономічності: Швидкість руху, гальмо та перемикач розблокування ходу контролюються педалями з легким 
доступом, а керування функціями підйому здійснюється без необхідності перехоплення, за допомогою важеля 
управління soloPILOT.

Сходинка для ніг з регулюванням за висотою  (опція), бічне розташування сидіння та регульована кермова 
колонка гарантують комфорт для будь-якого оператора. Окрім того, завдяки можливості перемикання режимів 
кермового керування між кутами 180° та 360°, змінювати напрямок руху стало значно легше.

Високоємний акумулятор та надзвичайно міцна конструкція роблять ESE ідеальним помічником для інтенсивної 
та тривалої експлуатації.

Всі переваги одним поглядом

• Можливість транспортування одночасно кількох (до 3) палет
• Ергономічна конструкція робочого місця оператора
• Кермування з обертом на 180°/ 360° для швидкої зміни напрямку руху
• Висока швидкість руху та трифазна технологія двигуна
• Трифазний двигун на 48 для динамічного процесу руху



Ваш низькопідйомний візок 
Jungheinrich
для максимальної вигоди.

Ефективність Безпека Індивідуальний 
підхід

Максимальна 
продуктивність з найбільш 
ефективною технікою.

Найкращі умови для 
безпечної праці.

Машина - настільки 
індивідуальна, як і Ваш 
бізнес.

З нашою технологією трифазного 
струму ми пропонуємо 
максимальну потужність за 
менших експлуатаційних витрат 
та надзвичайно високого 
коефіцієнта експлуатаційної 
доступності.

Завдяки своїй надзвичайно 
міцній конструкції з надійними 
сталевими шасі та стійкими до 
скручування вилами, а також 
трифазному двигуну, що не 
потребує технічного 
обслуговування, візки ESE є 
довговічними та також практично 
не потребують технічного 
обслуговування, що є запорукою 
надійності їхньої безперебійної 
експлуатації у щоденному 
використанні.

Ергономічна кабіна може ідеально 
адаптуватися під вимоги різних 
операторів. Великий простір 
гарантує комфорт у будь-якому 
випадку. А легка досяжність всіх 
елементів керування робить його 
ще вищим.

Висока ефективність завдяки 
використанню трифазних 
двигунів
• Потужне прискорення.
• Високий коефіцієнт 

доступності завдяки 
використанню двигунів без 
вугільних щіток, які не 
потребують технічного 
обслуговування.

• 2-річна гарантія на тяговий 
двигун.

Ефективний контроль 
споживання енергії
• Свинцево-кислотні 

акумулятори високої ємності: 
4 PzS 620 А∙год.

• Оптимальне забезпечення 
енергією для тривалої роботи: 
у моделі ESE 120 можливе 
встановлення акумуляторів 
ємністю від 375 до 500 А·год., у 
моделі ESE 220/320 на 
465 А·год.

• Швидке встановлення іншого 
акумулятора завдяки функції 
швидкої заміни акумулятора 
збоку.

Міцність та безпека
• Міцне шасі для безперервної 

експлуатації з повним 
номінальним навантаженням.

• Стійкі до скручування вила з 
надзвичайно міцними 
перемичками зі спецсталі 
доступні у різноманітних 
виконаннях.

Зниження витрат на технічне 
обслуговування
• Трифазний тяговий двигун без 

вугільних щіток, який не 
потребує технічного 
обслуговування.

• Зручність в обслуговуванні 
завдяки легкому доступу до 
всіх компонентів.

Контрастний дисплей оператора
• Високоякісний контрольний 

прилад для відображення 
найважливіших 
експлуатаційних даних. 
•Індикація напрямку руху та 
кута повороту коліс.

• Положення тягових коліс.
• Заряд акумулятора з 

індикатором часу роботи, що 
залишився.

• Швидкість.
• Пробіг.
• Три програми руху, що можуть 

налаштовуватись до будь-яких 
вимог.

• Годинник і лічильник 
відпрацьованих мотогодин.

Ергономічне робоче місце
• Сидіння з можливостями 

регулювання (положення 
сидіння / вага тіла) для кожного 
оператора.

• Опорна поверхня для ніг з 
регулюванням за кутом нахилу 
(опція).

• Важливі елементи керування 
доступні без необхідності 
перехоплювання.

• Простора кабіна.
• Трифазна система керування з 

поворотом керма на 180°/ 360° з 
оптимізованим положенням 
керма.

• Регулювання положення керма

Просте керування з soloPILOT
• Активація всіх гідравлічних 

функцій, вибору напрямку руху 
та подання звукового сигналу.

• Усі робочі елементи знаходяться 
в полі зору й кожен із них 
відповідає тільки за одну 
функцію.

• Дуже точна робота завдяки 
чіткому керуванню всіма 
функціями.

• Зручний підлокітник.



Огляд
Слушне рішення для вашої області використання:

Прізвище Вантажопідйом
ність/навантаження

Швидкість руху без 
вантажу

Ширина робочого 
проходу (палета 
800x1200 уздовж)

Швидкість підйому 
без вантажу

ESE 430 3000 кг 14 км/ч 3953 мм 0,06 м/сек

ТОВ "Юнгхайнріх Ліфт Трак"
вул. Качалова, 5-Г 
03126, Київ, Україна 
тел. 044 583 1 583 
факс 044 583 1 584

info@jungheinrich.ua  
www.jungheinrich.ua

 

 

Заводи, центри збуту і сервіс 
Jungheinrich у Європі ISO 9001/ ISO 

14001.
 

Підлогові підйомно-транспортні 
засоби Jungheinrich відповідають 
європейським вимогам безпеки.  
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