
Električni paletni visokodvižni viličar 
s stojno platformo in bočnim sedežem
ESD 120
Dvižna višina: 1660-1960 mm / Nosilnost: 2000 kg



Prilagodljivi visokodvižni paletni 
viličar
za druge vrste prevozov.
Vaš začetni model za gospodaren prevoz blaga z možnostjo dveh palet hkrati.

Kompakten in okreten viličar ESD 1 se odlično obnese tako pri manevriranju v ozkih prostorih kot pri prevažanju tovora na 
dolgih razdaljah. Z zložljivim sedežem omogoča delo v sedečem in stoječem položaju.

Viličar je širok samo 760 mm in se zelo obnese za pozicioniranje palet na stranicah tovornega vozila ali pri uporabi v 
blokovnem skladišču. Pri prevozu dveh palet ESD 1 enostavno premika dve paleti hkrati, kar zagotavlja največji pretok blaga v 
skladišču.

Stranski položaj sedeža zagotavlja ergonomsko in za vrat prijazno delo tudi ob pogostem spreminjanju smeri. Sredinsko 
razporejeni zaslon, na katerem so vedno vidne vse pomembne funkcije, in električno krmiljenje za enostavno manevriranje 
nudita še več udobja.

 

 

* V skladu z našimi garancijskimi pogoji. Za podrobnosti obiščite našo spletno stran.

Pregled vseh prednosti

• Prava izbira za gospodaren prevoz blaga pri uporabi dveh palet hkrati

• Zelo robustna šasija za dolgo obstojnost

• Zložljiv sedež za uporabo v stoječem in sedečem položaju

• Lahkotno krmiljenje za udobno upravljanje

• Ozka konstrukcija za ozke prostore

Brez skrbi. Brez kompromisov.

Z Jungheinrichovo Li-ion Guarantee Plus garancijo na naše 
visokokakovostne litij-ionske baterije vam obljubljamo 
dolgoročno delovanje do 8 let. Tako ste lahko popolnoma 
brez skrbi.

100-odstotno zadovoljstvo. Zagotovljeno.

Verjamemo, da smo vas prepričali z litijevoionsko tehnologijo. 
Zato vam zagotavljamo, da lahko v šestih mesecih brez 
navedbe razloga preprosto in hitro zamenjate svojo novo 
tehnologijo s prvotno.



Visokodvižni paletni viličar znamke 
Jungheinrich,
ki se vedno obnese.

Učinkovitost Varnost Prilagodljivost
Največja zmogljivost z 
najučinkovitejšimi vozili.

Najboljše razmere za varno 
delo.

Vozilo, ki se prilagodi vašim 
potrebam.

Oskrba z energijo viličarja ESD 1 je 
vedno optimalna: zaradi zelo 
zmogljivih baterij in hitre, bočne 
menjave baterije, so ti vsestranski 
viličarji zelo učinkoviti in vzdržljivi 
pomočniki.

S paletnim viličarjem ESD 1 
upravljavcu omogočate vozilo za 
udobno in varno delo. Zaprto 
stojišče in varnostno stikalo v predelu 
za noge zagotavljata optimalno 
zaščito pri delu.

Ne glede na to, ali gre za teleskope do 
2,05 m, vzmeteno stojno platformo ali 
vozilo s hladilniško izvedbo – 
Jungheinrichov viličar ESD ne 
zagotavlja samo največje zmogljivosti, 
temveč tudi vrhunsko prilagodljivost v 
skladišču.

Pogonska tehnologija
• Uravnovešen vir energije s 

kapaciteto baterije od 260 do 
500 Ah.

• Bočna menjava omogoča hitro 
menjavo baterije.

Na voljo z litij-ionsko tehnologijo
• Zelo kratek čas polnjenja močno 

zmanjša izpad delovanja.
• Zamenjava baterije ni potrebna.
• Nižji stroški zaradi daljše 

življenjske dobe brez 
nepotrebnega vzdrževanja v 
primerjavi s svinčevimi baterijami.

• Polnilni prostori in prezračevanje 
niso potrebni, saj ne prihaja do 
uplinjanja.

Udobno in varno delo
• Zaprta stojna platforma: zaradi 

sredinskega položaja in zaprte 
karoserije vozila je upravljavec 
vedno optimalno zaščiten.

• Varnostno stikalo v nožnem 
predelu zagotavlja maksimalno 
varnost.

• Stabilno držalo omogoča varen 
oprijem med stanjem.

Ergonomsko delovno mesto
• Postavitev upravljavčevega mesta 

prečno na smer vožnje omogoča 
optimalno vidljivost in preprečuje 
bolečine v zatilju zaradi obračanja 
glave.

• Volan je nastavljiv tako na levi kot 
na desni strani.

• Električni volan z lahkotnim 
upravljanjem in udobne komande.

Več dodatne opreme
• Hladilniška izvedba.
• Vzmetena stojna platforma.
• Vtičnice USB za polnjenje.



Pregled modelov
Pravi model za vaše potrebe:

Ime Nosilnost/obre
menitev

Največja dvižna 
višina

Hitrost vožnje 
brez bremena

Delovna širina 
(paleta 800 x 
1200 vzdolžno)

Dvižna hitrost 
brez bremena

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

Jungheinrich, d.o.o.
Korenova cesta 11, 1241 Kamnik
Telefon:
Centrala 01 561 04 80
Prodaja 01 561 04 85
Najem 01 561 04 90
Servis 01 561 04 95
Faks 01 562 17 79

info@jungheinrich.si  
www.jungheinrich.si

 

 

Certificirane so nemške proizvodne 
lokacije v Norderstedtu, Moosburgu in 

Landsbergu, ravno tako distribucijski 
center originalnih rezervnih delov v 

Kaltenkirchnu.

 

Viličarji in vozički podjetja Jungheinrich 
ustrezajo evropskim varnostnim 

predpisom.  
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