
Elektriskais krautņotājs ar sānisku 
sēdvietu
ESC 214-316
Celšanas augstums: 2800-6200 mm / Kravnesība: 1400-1600 kg



Kompakti iekrāvēji ar sāniski 
izvietotu sēdekli
lielākam pacelšanas augstumam.
Ar balstdakšu pacēlāju darbam uz nelīdzenām virsmām.

Mūsu ergonomiskie un robustie 2. un 3. sērijas ESC krautņotāji ar sāniski izvietotu sēdekli ir ideāli piemēroti intensīvai 
izmantošanai lielā augstumā un kravu transportēšanai garākās distancēs. Pateicoties to kompaktajai konstrukcijai un stabilajai 
šasijai, tie sevi lieliski parāda intensīvos darba apstākļos grēdu noliktavā vai šaurās noliktavas telpās.

Aprīkojumā ar jaudīgu vilces dzinēju un pacelšanas motoru ESC rotaļīgi viegli sasniedz lielu ātrumu un ar jūtamu 
paātrinājumu apliecina sevi drošā un efektīvā preču transportēšanā. Sāniski novietotā sēdēšanas pozīcija ļauj operatoram 
jebkurā laikā saglabāt pārredzamību, kamēr ar daudzfunkcionālo sviru, veicot vien pāris kustības, iespējama vienkārša virziena 
maiņa.

Ar 2. sērijas iekrāvējiem Jūs bez problēmām varat manevrēt pa šaurām darba ejām, savukārt, braucot ar 3. sērijas iekrāvējiem, 
Jūs varat baudīt maksimālu braukšanas komfortu, ko nodrošina lielāks klīrenss.

 

 

* Plašāku informāciju par garantijas nosacījumiem varat atrast mūsu mājas lapā.

Visas priekšrocības īsumā

• Trīsfāzu tehnoloģija dinamiskām kustībām

• Izcili braukšanas ātruma un paātrinājuma rādītāji

• Ergonomiska sēdēšanas pozīcija teicamai redzamībai

• Daudzfunkcionāla svira vieglai vadībai

• Darbam uz nelīdzenām virsmām pieejams balstdakšu pacēlājs

Bez raizēm. Bez kompromisiem.

Ar Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus, mēs apsolām mūsu 
lieliskās kvalitātes litija jonu akumulatoru ilgtermiņa 
veiktspēju — līdz pat 8 gadiem, tādēļ jūs varat pilnībā 
koncentrēties savu galveno uzdevumu risināšanai.

100 % apmierinātība. Garantēti.

Mēs esam droši, ka mūsu litija jonu tehnoloģija Jūs pārliecinās. 
Tādēļ mēs nodrošinām Jums iespēju 6 mēnešu laikā pēc 
piegādes ātri un vienkārši atgriezties pie Jūsu iepriekš 
izmantotās tehnoloģijas, nesniedzot nekādus paskaidrojumus.



Jūsu Jungheinrich krautņotājs ar 
balstdakšām,
lai Jūs kā klients gūtu maksimālu labumu.

Individualitāte Efektivitāte Drošība
Krautņotājs, kas ir tikpat 
individuāls kā Jūsu 
bizness.

Maksimāla veiktspēja ar 
efektīvākajiem iekrāvējiem.

Vislabākie priekšnoteikumi 
drošam darbam.

Tā kā katrs gadījums ir atšķirīgs, mēs 
savus ESC iekrāvējus esam izveidojuši 
tā, lai tie bez problēmām un ērti 
pielāgotos ikvienai situācijai. Ja Jums 
jāpārvar pamatnes nelīdzenumi, mēs 
iesakām mūsu izvēles variantu ar 
balstdakšu pacēlāju.

Inovatīva trīsfāzu tehnoloģija 
nodrošina dinamisku gaitu ar strauju 
paātrinājumu un ātru virziena maiņu, 
kamēr progresīvā litija jonu 
tehnoloģija ļauj sasniegt ļoti īsu 
uzlādes laiku un vienlaikus optimālu 
enerģijas izmantojumu.

Perfekta redzamība visos virzienos 
kombinācijā ar intuitīvi veidotiem 
vadības elementiem garantē 
maksimālu aizsardzību darba laikā. ESC 
drošības koncepciju papildina gaitas 
regulēšanas funkcija un aizsardzība 
pret ripošanu atpakaļ.

Darba efektivitāti veicinoša 
ergonomika
• Vadītāja vietas novietojums 

perpendikulāri braukšanas 
virzienam nodrošina optimālu 
redzamību un novērš sāpes 
sprandā.

• Kāju zonā uzstādīts drošības 
slēdzis maksimālu drošībai.

• Komforta klases sēdeklis ar svara 
regulēšanas iespēju un 
polsterētām virsmām ceļu un 
roku daļā.

• Rokturis drošai uzkāpšanai un 
nokāpšanai.

Daudzpusīga izmantojamība un laba 
manevrējamība
• Variantam ar balstdakšu pacēlāju 

ir neatkarīgi no dakšām 
paceļamas balstdakšas, kas ļauj 
viegli pārvarēt virsmas 
nelīdzenumus.

• Mazs darba platums un efektīvi 
aizsargāta vadītāja darba vieta 
optimālam pielietojumam šaurās 
ejās.

Papildaprīkojums
• Dažādas mantu novietošanas 

iespējas.
• Apsildāms sēdeklis.
• Plašs displejs.
• Floor-Spot kā signāllampa, kas 

brīdina par bīstamo zonu.

Inovatīva trīsfāzu tehnoloģija
• Lielāka veiktspēja un vienlaikus 

samazinātas ekspluatācijas 
izmaksas.

• Augsta efektivitāte ar izcilu 
enerģijas ietaupījumu.

• Straujš paātrinājums un ātra 
braukšanas virziena maiņa.

• Bezapkopes vilces dzinējs bez 
ogles sukām.

Pieejami ar litija jonu tehnoloģiju
• Samazinātas izmaksas, pateicoties 

ilgākam darbmūžam un tam, ka, 
salīdzinot ar svina-skābes 
akumulatoriem, nav jāveic 
apkope.

• Augsta pieejamība, pateicoties 
īpaši īsam uzlādes laikam.

• Nav nepieciešama akumulatora 
nomaiņa.

• Nav nepieciešamas speciālas 
telpas uzlādei un ventilācija, jo 
neveidojas gāzes.

Ilgs darbības laiks, izmantojot svina- 
skābes akumulatoru
• Jaudīgs akumulators.
• Akumulatora izņemšana sānos, 

izmantojot rullīšus.

Ērta un droša braukšana
• Ātruma regulēšana un precīza 

braukšanas ātruma kontrole ar 
impulsu vadības sistēmu gādā par 
maksimālu drošību braucot.

• Aizsardzība pret ripošanu atpakaļ, 
strādājot kāpumos, pateicoties 
automātiskai bremzei.

• Nemainīgs braukšanas ātrums 
kāpumos vai kritumos.

• Enerģijas rekuperācija, ko 
nodrošina reģeneratīvās bremzes.

Vienkārša vadība un laba redzamība 
visos virzienos
• Visas braukšanas un celšanas 

funkcijas tiek aktivizētas ar 
daudzfunkcionālās sviras palīdzību, 
nemainot rokas pozīciju.

• Neierobežota redzamība visos 
virzienos, kā arī teicama redzamība 
cauri pacelšanas mastam un 
vadītāja kabīnes jumtam.

• Proporcionālā hidraulika precīzai 
kravas pozicionēšanai.

• Viegli grozāma elektriskā stūres 
sistēma.

• Aizsargāta sēdēšanas pozīcija 
slēgtās iekrāvēja kontūras iekšpusē.

Izturīgums un viegli veicama apkope
• Viegla piekļuve vadības sistēmai un 

elektronikai.
• Sāniska atvere uz piedziņas 

nodalījumu.
• Izturīgs, slēgts rāmis.



Modeļa pārskats
Jūsu lietojumprogrammām piemērots modelis:

Nosaukums Ietilpība / slodze Pacelšanas 
augstums (maks.)

Braukšanas 
ātrums bez 
kravas

Darba platums 
(palete 
800x1200 
gareniska)

Celšanas ātrums 
bez kravas

ESC 214 1400 kg 5350 mm 9,1 km/h 2383 mm 0,24 m/s

ESC 216 1600 kg 6200 mm 9,1 km/h 2383 mm 0,24 m/s

ESC 214z 1400 kg 5350 mm 9,1 km/h 2398 mm 0,23 m/s

ESC 216z 1600 kg 6200 mm 9,1 km/h 2398 mm 0,23 m/s

ESC 316 1600 kg 6200 mm 9,1 km/h 2360 mm 0,24 m/s

ESC 316z 1600 kg 6200 mm 9,1 km/h 2433 mm 0,23 m/s

SIA Jungheinrich Lift Truck
Rītausmas iela 23
Rīga, LV-1058
Latvija
Telefons +371 67 813 913
Fakss +371 67 813 911

info@jungheinrich.lv  
www.jungheinrich.lv

 

 

Jungheinrich rūpnīcas, pārdošana un 
serviss Eiropā ISO 9001/ ISO 14001.  

Jungheinrich iekrāvēji atbilst Eiropas 
Savienības drošības prasībām.  
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