
Elektrický paletový vozík s plošinkou
ESE 120
Výška zdvihu: 125 mm / Nosnost: 2000 kg



Odolné vozíky
pro přepravu na větší vzdálenost.
Ergonomické manévrování a přeprava.

Odolný a komfortní elektrický nízkozdvižný vozík ESE je ideální k přepravě těžkých břemen na střední a velkou vzdálenost i 
k nakládce a vykládce nákladních automobilů.

Díky pozici řidiče příčně ke směru jízdy nabízí vozíky vynikající výhled všemi směry a umožňují práci bez pocitu únavy. Tuto 
výhodu oceníte především při časté změně směru jízdy. Ovládání vozíku navíc usnadňuje i elektrické řízení.

K pohodlí obsluhy přispívá i optimalizované ergonomické pracoviště s tlumeným odpružením. Sklopná plošina řidiče vozíku 
ESE 120 se dodává i s pružením (volitelné vybavení) chránícím obsluhu před nárazy.

Výkonný motor umožňuje dosažení vysoké rychlosti a dynamického zrychlení. Díky lithium-iontové technologii 
Jungheinrich (volitelné vybavení) je tento pohodlný a silný stroj vždy k dispozici, a to i ve vícesměnném provozu. Umožňuje 
to krátká doba nabíjení a možnost mezidobíjení.

 

 

* Platí dle podmínek v dané zemi – vice na našem webu.

Přehled výhod

• Poloha řidiče příčně ke směru jízdy přispívá k lepší ergonomii práce

• Ideální k nakládce a vykládce nákladních automobilů a k přepravě na větší 
vzdálenost

• Elektrické řízení pro snadné manévrování

• Vysoká rychlost a zrychlení

• Displej s indikací polohy řízení a volbou programu pojezdu

Bez starostí. Bez kompromisů.

S Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus získáte jistotu vysokého 
výkonu po dobu až 8 let díky našim vysoce kvalitním lithium- 
iontovým bateriím. Můžete se tak bez jakýchkoliv starostí plně 
soustředit na svou práci.

100% spokojenost. Zaručeně.

Jsme si jisti, že vás o kvalitě lithium-iontové technologie 
Jungheinrich přesvědčíme. Proto vám zaručujeme, že se do 
6 měsíců po dodání můžete bez problémů, rychle a bez udání 
důvodů vrátit k původní technologii.



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.

Optimální napájení umožňuje 
dosažení vysokých rychlostí a 
dynamického zrychlení. K dalšímu 
zvýšení flexibility dodáváme naši 
inovativní lithium-iontovou 
technologii jako volitelné vybavení.

Uzavřená plošina řidiče zabezpečí 
optimální ochranu obsluhy 
v libovolné jízdní pozici. Sedačka 
s bočním umístěním vzhledem ke 
směru pojezdu navíc zajistí perfektní 
výhled všemi směry a ještě 
bezpečnější manévrování.

Navrženo pro provoz vestoje, středem 
zájmu je ergonomie. Dlouhodobá 
práce v nejrůznějších oblastech je u 
tohoto základního modelu 
samozřejmostí.

Efektivní management spotřeby 
energie
• Optimální napájení a výkon 

baterie 375 Ah až 500 Ah.
• Rychlá výměna baterií pomocí 

boční výměny.

Dostupné s lithium-iontovou 
technologií
• Vysoká disponibilita díky 

extrémně krátké době nabíjení.
• Výměna baterie není nutná.
• Úspora nákladů díky delší 

životnosti a bezúdržbovosti oproti 
olověným bateriím.

• Nedochází k tvorbě plynů a tím 
pádem odpadá nutnost prostor 
pro nabíjení a jejich ventilace.

Větší bezpečnost díky uzavřenému 
místu řidiče
• Optimální ochrana řidiče v každé 

situaci díky umístění obsluhy 
uprostřed a díky kompaktnímu 
obrysu vozíku, především ve 
stresových situacích na nakládací 
rampě.

Snadné ovládání a dobrý výhled do 
všech stran
• Optimální výhled všemi směry 

zajištěný pozicí řidiče napříč 
směru jízdy.

• Ještě větší komfort zajišťuje 
elektrické řízení s lehkým chodem 
a komfortně uspořádané ovládací 
prvky.

Promyšlené ovládací prvky
• Stabilní madlo zaručuje vysoký 

stupeň stability řidiče při stání.
• Regulace rychlosti pomocí 

spínače pojezdu.
• Tlačítka pro funkci zdvihu lze 

obsluhovat bez přehmatávání.
• Možnost výběru pravého nebo 

levého řízení.

Ergonomie pro maximální výkon
• Boční umístění místa řidiče (příčně 

ke směru jízdy) zaručuje optimální 
výhled a působí preventivně proti 
problémům šíjového svalstva, 
zvláště při častých změnách směru 
jízdy.

• Bezpečnostní spínač v prostoru pro 
nohy zaručuje maximální 
bezpečnost.

Maximální komfort
• Tlumené pružení zaručuje obsluze 

další úlevu při práci.
• Volitelně odpružená plošina řidiče 

pro výrazné snížení nárazů na 
rampách při nakládce a vykládce 
nákladních automobilů.



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 120 2000 kg 12,5 km/h 2274 mm 0,05 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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