
Elektrický vysokozdvižný vozík s 
plošinou/bočně sedícím řidičem
ESD 120
Výška zdvihu: 1660-1960 mm / Nosnost: 2000 kg



Flexibilní vysokozdvižný vozík
pro delší přepravu.
Základní model pro hospodárnou přepravu zboží na dvou paletách nad sebou.

Kompaktní a agilní ESD 1 zvládá stejně dobře manévrování v úzkých prostorách, jako přepravu zboží na delší vzdálenosti. 
Díky sklopné sedačce může obsluha pracovat v sedě i ve stoje.

Vozík má šířku pouhých 760 mm a skvěle se hodí pro nakládku palet na nákladní vozidla nebo do blokových skladů. ESD 1 
dokáže bez problémů manipulovat současně dvěma paletami nad sebou, což vede k maximálnímu zefektivnění překládky 
zboží ve vašem skladu.

Boční umístění sedačky je pro obsluhu ergonomicky příjemnější a šetrné k její šíji, a to i při častých změnách směru jízdy. K 
většímu komfortu přispívá i centrálně umístěný displej, na kterém můžete neustále sledovat důležité funkce, a elektronické 
řízení pro snadné manévrování.

 

 

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

Přehled výhod

• Ideální model pro hospodárnou přepravu zboží na dvou paletách nad sebou

• Velmi odolné šasi pro dlouhou životnost

• Sklopná sedačka pro možnost používání ve stoje i v sedě

• Lehký chod řízení pro komfortní obsluhu

• Úzká konstrukce do úzkých prostor

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 vysokozdvižný 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.

Náš ESD 1 je vždy optimálně napájen: 
Mimořádně výkonné baterie a rychlá 
boční výměna baterií dělají z tohoto 
všestranného vozíku efektivního 
pomocníka s extrémně dlouhou 
dobou použitelnosti.

S vysokozdvižným vozíkem ESD 1 
nabídnete vaší obsluze vozík pro 
komfortní a bezpečnou práci. 
Uzavřené pracoviště řidiče a 
bezpečnostní spínač v prostoru pro 
nohy zajistí optimální ochranu 
obsluhy při práci.

Je jedno, jestli zdvihová zařízení do 
2,05 m, odpružená plošina řidiče nebo 
vozík pro chladírenský provoz - s 
vozíky od společnosti Jungheinrich 
získáte nejen maximální výkon, ale i 
nejvyšší flexibilitu ve vašem skladu.

Technologie pohonu
• Vyvážené napájení a výkon 

baterie 260 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 akumulátorům.

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

Komfortní a bezpečná práce
• Uzavřené místo pro řidiče: Díky 

centrální poloze řidiče a 
uzavřenému obrysu vozíku je 
obsluha chráněna v každé situaci.

• Bezpečnostní spínač v nožním 
prostoru zaručuje maximální 
bezpečnost.

• Bezpečná pozice ve stoje díky 
stabilnímu madlu.

Ergonomické pracoviště řidiče
• Umístění místa řidiče příčně ke 

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

• Možnost umístění volantu vlevo i 
vpravo.

• Elektronické řízení s lehkým 
chodem a komfortně uspořádané 
ovládací prvky.

Další volitelné vybavení
• Chladírenské provedení.
• Odpružená plošina řidiče.
• Nabíjecí USB zdířky.



Přehled modelů
Vhodný model pro vaše použití:

Název Nosnost/náklad Výška zdvihu 
(max.)

Rychlost pojezdu 
bez nákladu

Šířka pracovní 
uličky (palety 
800x1200 
uložené podélně)

Rychlost zdvihu 
bez nákladu

ESD 120 2000 kg 1960 mm 12 km/h 2485 mm 0,22 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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