
Elektrický nízkozdvižný vozík s 
plošinou / bočně sedícím řidičem
ESE 430
Výška zdvihu: 115 mm / Nosnost: 3000 kg



Silný stroj pro přepravu
velkých objemů.
Bezpečná přeprava několika palet současně na velké vzdálenosti.

Naše spolehlivé a obratné elektrické nízkozdvižné vozíky se sedačkou napříč konstrukční řady ESE 4 jsou ideální pro 
přepravu několika palet současně během delších směn nebo na dlouhé vzdálenosti. Třífázový AC motor pojezdu 48 V 
zajišťuje dynamické pracovní procesy a vysoké konečné rychlosti s maximálním výkonem překládky.

Rozhodněte se pro udržitelnou, bezúdržbovou technologii baterií: Díky nejmodernějším lithium-iontovým bateriím 
profitujete s našimi vozíky ESE z krátké doby nabíjení, nejlepšího výkonu a vysoké hospodárnosti.

Snadno přístupné komfortní nabíjecí rozhraní umožňuje kdykoli rychlé mezidobíjení a ergonomické highlights, jako je 
optimalizovaná poloha volantu, snadno přístupné ovládací prvky a multifunkční displej řidiče, umožňují vysoce efektivní 
práci s ESE 4.

 

 

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

Přehled výhod

• Přeprava až tří palet současně.

• Vysoké rychlosti pojezdu až 20 km/h díky 48 V třífázové AC technologii.

• Dostupný s pokrokovou lithium-iontovou technologií.

• Řízení 180° / 360° pro rychlou změnu směru pojezdu.

• Ergonomické místo řidiče s vysokým komfortem.

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
Vynikající výkon s těmi 
nejefektivnějšími vozíky.

Nejlepší předpoklady pro 
bezpečnou práci.

Vozík, který je stejně 
individuální jako vaše 
podnikání.

Zůstaňte konkurenceschopní s ESE 
4: Díky lithium-iontové technologii 
mají baterie vozíku s bočním 
uložením sedačky ve srovnání s 
běžnými akumulátory energie třikrát 
delší životnost.

Solidní pomocníci pro každodenní 
práci: Díky své robustní konstrukci, 
individuálně nastavitelným 
programům pojezdu a predikativním 
asistenčním systémům se 
konstrukční řada ESE 4 postará o 
maximální bezpečnost při práci.

Ať už jde o sedačku, ovládací prvky 
nebo volant - ergonomický kokpit 
modelu ESE 4 zaujme velkorysým 
prostorem a díky četným možnostem 
nastavení nabízí obsluze maximální 
flexibilitu.

Výkonná třífázová AC technologie
• Dynamické zrychlení a výborná 

dynamika jízdy.
• Nejvyšší rychlost až 20 km/h.
• Bezúdržbové motory bez 

uhlíkových kartáčů.

Pokroková lithium-iontová 
technologie
• Lithium-iontové baterie s 

výkonem mezi 48 V 390 Ah a 
520 Ah.

• Rychlé a průběžné nabíjení 
prostřednictvím integrovaného 
komfortního nabíjecího rozhraní 
během přestávek nebo odstávek 
pro maximální dostupnost vozíku.

• Spolehlivý vysoký výkon i v 
případě, že vozík není plně nabitý.

• Žádné náklady na údržbu baterie.
• Dostupný i s olověným 

akumulátorem.

Efektivní ochrana vozíku
• Přístupový systém EasyAccess 

Softkey pro ochranu před 
nepovoleným zneužitím.

• Přidělování přístupových 
oprávnění pro řízení přímo na 
displeji řidiče.

• Již není třeba žádný univerzální 
klíček od vozíku.

• Funkce úspory energie 
s automatickým vypínáním po 
5 minutách pro všechny 
přístupové systémy EasyAccess.

Odolný a bezpečný
• Odolné šasi k trvalému používání 

s plným jmenovitým zatížením.
• Možnost dodání vidlí v různém 

provedení, odolných proti 
deformaci se silnými výztuhami 
ze speciální oceli.

• Značení na vidlích pro snadné 
najíždění do palet.

Snížené náklady na údržbu
• Snadno přístupné komponenty.
• Velké servisní otvory se snadným 

otevíráním.
• Bezúdržbový třífázový AC motor 

pojezdu bez uhlíkových kartáčů.

Optimální podpora obsluhy
• Tři individuálně nastavitelné 

programy pojezdu pro různé 
možnosti použití.

• Displej řidiče 4“ pro zobrazení 
nejdůležitějších provozních údajů 
jako jsou rychlost, ujeté kilometry 
nebo provozní hodiny.

• Volitelně k dostání asistenční 
systém zoneCONTROL pro 
efektivní řízení nebezpečí ve 
skladu.

Ergonomická kabina řidiče
• Individuálně nastavitelné sedadlo 

řidiče podle pozice sedu a 
hmotnosti řidiče.

• Snadný přístup ke všem důležitým 
ovládacím prvkům.

• Řízení s třífázovou technologií 
s rozsahem 180°/ 360° 
s optimalizovaným umístěním 
volantu.

• Prostorná konzole k upevnění 
volitelného vybavení s možností 
pevné montáže dalšího vybavení, 
jako jsou terminály, psací desky 
nebo držáky na roli fólie.

• Nastavení volantu.
• Nabíjecí USB zdířka.

Maximální komfort obsluhy
• Ovládací páky k aktivaci všech 

funkcí hydrauliky, výběru směru 
pojezdu a ovládání klaksonu.

• Všechny ovládací prvky jsou 
umístěné v zorném poli a mají 
jednoznačnou funkci.

• Přesná práce díky citlivému 
ovládání všech funkcí.



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 430 3000 kg 14 km/h 4050 mm 0,06 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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