
Електричний візок з бічним сидінням 
для оператора
ESE 533
Висота підйому: 115 мм / Вантажопідйомність: 3300 кг



Потужний штабелер з бічним 
сидінням для оператора
для транспортування кількох 
піддонів.
Праця без зайвої напруги на великих відстанях.

Потужний та ергономічний електричний підйомний візок  ESE 533 із бічним сидінням ідеально підходить для 
транспортування важких вантажів на великі відстані. Візок здатний перевозити до трьох палет одночасно, 
розвиваючи при цьому завдяки двом тяговим двигунам, які мають дуже швидку реакцію, високу швидкість руху 
навіть з максимальним навантаженням.

Наше фокусування на ергономічних умовах праці забезпечує не тільки високий рівень комфорту оператора, але є 
й безпосереднім фактором безпеки. Саме тому, конструкція передбачає контроль швидкості руху, гальма та 
перемикача розблокування ходу за допомогою педалей з легким доступом. Кермування з поворотом керма на 
360° дозволяє без утоми виконувати зміни напрямку руху, а завдяки бічному розташуванню сидіння оператор 
завжди має відмінний круговий огляд.

Потужні акумулятори та простий процес їхньої заміни збоку гарантують високий коефіцієнт доступності  ESE 533. 
Таким чином, інтенсивна та тривала експлуатація не становить жодної проблеми.

Всі переваги одним поглядом

• Можливість транспортування одночасно кількох (до 3) палет
• Ергономічна конструкція робочого місця оператора
• Кермування з обертом на 360° для швидкої зміни напрямку руху
• 2 тягових двигуна та заміна акумулятора збоку
• 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.

Завдяки своїм надзвичайно 
потужним акумуляторам, функції 
швидкої заміни акумулятора та 
нашим двигунам з технологією 
трифазного струму, що практично 
не потребують технічного 
обслуговування, ці моделі 
пропонують максимальну 
потужність для надзвичайно 
жорстких умов використання у 
Ваших буденних складських 
процесах.

Розроблена для інтенсивної та 
щоденної експлуатації 
надзвичайно міцна конструкція 
гарантує безпеку та надійність у 
Ваших буденних складських 
процесах, від підсилених вил до 
роз'єднання терморозривом 
тягового двигуна, гідравліки та 
електрики.

Ергономічна кабіна ідеально 
підлаштовується під індивідуальні 
дані ваги та зросту оператора. 
Численні можливості регулювання 
забезпечують працю без утоми, 
навіть протягом інтенсивної 
експлуатації.

Висока ефективність завдяки 
використанню трифазних 
двигунів
• Потужне прискорення.
• Відсутність вугільних щіток: 

тяговий двигун не потребує 
технічного обслуговування.

• Рекуперація енергії завдяки 
генераторному гальмуванню.

Акумулятори високої ємності
• 48-В-/1000-А·год-EPzB.
• Швидке встановлення іншого 

акумулятора завдяки функції 
швидкої заміни акумулятора 
збоку.

Зниження витрат на технічне 
обслуговування
• Зручні в обслуговуванні 

компоненти та міцна 
конструкція забезпечують 
довгострокове зменшення 
експлуатаційних витрат.

• Зручний доступ до 
налаштування тяг.

• Швидкий доступ до всіх 
компонентів через великі 
сервісні отвори, що легко 
відкриваються.

• Термоізоляція тягового 
двигуна, гідросистеми та 
електричного обладнання.

• Трифазний тяговий двигун без 
вугільних щіток, який не 
потребує технічного 
обслуговування.

Контрастний дисплей оператора
• Високоякісний контрольний 

прилад для відображення 
найважливіших 
експлуатаційних даних.

• Індикація напрямку руху та 
кута повороту 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.

Вантажні блоки для поздовжнього 
та поперечного зачеплення 
піддонів
• Вантажні блоки доступні у 

великому асортименті для 
численних варіантів 
експлуатації.

• З вилами різної довжини.

Ергономічне робоче місце
• Сидіння з можливостями 

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

• Індивідуальне регулювання 
висоти положення ніг.

• Важливі елементи керування 
доступні без необхідності 
перехоплювання.

• Простора кабіна.
• Трифазна система керування з 

поворотом керма на 360° з 
оптимізованим положенням 
керма.

• Регулювання положення керма.

Просте керування з soloPILOT
• Важіль керування для активації 

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.

• 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 533 3300 кг 20 км/ч 5196 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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