
Elektriskais krautņotājs ar sānisku 
stāvvietu vai sēdvietu
ESD 220
Celšanas augstums: 1660 mm / Kravnesība: 2000 kg



Daudzpusīgs krautņotājs ar 
balstdakšām
garām distancēm.
Maksimālai efektivitātei, veicot transportēšanu divos līmeņos.

Mūsu daudzpusīgais un jaudīgais ESD 2 sevi lieliski parāda, gan veicot manevrus šaurās telpās, gan transportējot kravas 
garākās distancēs. Atkarībā no izmantošanas situācijas iekrāvēju iespējams pielāgot Jūsu individuālajiem darba apstākļiem.

Ar 820 mm platumu ESD 2 spīdošus rezultātus uzrāda īsās un šaurās darba ejās, kā, piemēram, novietojot paletes pie kravas 
automašīnas bortiem vai strādājot grēdu noliktavās. Maksimālu preču pārkraušanas ātrumu palīdz sasniegt darbs divos 
līmeņos, vienlaikus ļaujot transportēt divas paletes.

Sāniskā braukšanas pozīcija nodrošina teicamu redzamību visos virzienos un nesaspringtus darba apstākļus arī biežas 
braukšanas virziena maiņas gadījumā. Par vēl lielāku komfortu gādā pārskatāmais displejs ar visām svarīgākajām funkcijām un 
viegli vadāmā, elektriskā stūres sistēma.

 

 

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

Visas priekšrocības īsumā

• Ideāli piemērots kravu iekraušanai un izkraušanai no kravas automašīnas divos 
līmeņos

• Izturīga šasija maksimālam noslogojumam

• Ergonomiska sēdēšanas pozīcija teicamai redzamībai

• Elektriska stūres sistēma vienkāršai manevrēšanai

• Kompakta konstrukcija šaurām noliktavas zonām

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.

Efektivitāte Drošība Individualitāte
Maksimāla veiktspēja ar 
efektīvākajiem iekrāvējiem.

Vislabākie priekšnoteikumi 
drošam darbam.

Iekrāvējs, kas ir tikpat 
individuāls kā Jūsu bizness.

ESD 2 ir teicami sagatavots garām 
darba stundām: īpaši jaudīgie 
akumulatori un gan ērti, gan arī ātri 
veicamā akumulatora nomaiņa no 
sāniem padara iekrāvēju par 
uzticamu partneri ar iespaidīgi ilgu 
darbības laiku.

Izvēlieties ESD 2 un radiet saviem 
operatoriem drošus darba apstākļus. 
Slēgtā vadītāja pults, stabilais rokturis 
un drošības slēdzis kāju zonā 
nodrošina maksimālu aizsardzību 
katrā braucienā.

Ar augstumā regulējamo grīdas plāksni, 
kas paredzēta sēdekļa pozīcijas 
pielāgošanai atbilstoši operatora 
augumam, un ar tādu noderīgu 
papildaprīkojumu kā variantu 
saldētavām mūsu ESD iekrāvēji 
optimāli iekļaujas Jūsu uzņēmumā.

Piedziņas tehnoloģija
• Optimāla energoapgāde ar 

akumulatoru jaudu no 260 Ah līdz 
465 Ah.

• Ātra akumulatoru nomaiņa, 
pateicoties iespējai veikt 
akumulatora nomaiņu no sāniem.

Pieejami ar litija jonu tehnoloģiju
• Augsta pieejamība, pateicoties 

īpaši īsam uzlādes laikam.
• Nav nepieciešama akumulatora 

nomaiņa.
• Samazinātas izmaksas, pateicoties 

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

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

Ērta un droša strādāšana
• Slēgts vadītāja nodalījums: 

vadītāja centrālā pozīcija un 
slēgtā iekrāvēja kontūra jebkurā 
braukšanas situācijā nodrošina 
optimālu vadītāja aizsardzību.

• Kāju zonā uzstādīts drošības 
slēdzis maksimālai drošībai.

• Vieglāka iekāpšana, izmantojot 
rokturi pie iekrāvēja rāmja, kurš 
papildus kalpo arī kā turētājs 
dažādām opcijām.

Ergonomiska vadītāja darba vieta
• Vadītāja vietas novietojums 

šķērseniski braukšanas virzienam 
nodrošina optimālus redzamības 
apstākļus un novērš ar kakla 
skriemeļiem saistītas sūdzības, 
kuras izraisa bieža braukšanas 
virziena maiņa.

• Viegli grozāma elektriskā stūres 
sistēma un ērti lietojami vadības 
elementi.

• Augstumā regulējamā grīdas 
plāksne sniedz iespēju pielāgot 
sēdekli atšķirīga auguma 
operatoriem.

Cits papildparīkojums
• Variants ekspluatācijai saldētavā.
• Sēdekļa apsilde.
• Rakstīšanas paliktnis.
• USB lādēšanas ligzda.



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

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