
Električni nizkodvižni viličar z bočnim 
sedežem
ESE 220-320
Dvižna višina: 125 mm / Nosilnost: 2000 kg



Varen viličar z bočnim sedežem
za intenzivno uporabo.
Ergonomsko manevriranje in transport v ozkih prostorih.

Robustni in udobni električni nizkodvižni viličarji z bočnim sedežem ESE serij 2 in 3 so prava izbira za prevoz težkega blaga 
na srednje dolgih in dolgih razdaljah in tudi za manipulacijo blaga na tovornih vozilih.

Položaj voznika prečno na smer vožnje omogoča odličen pogled v vse smeri in omogoča sproščeno delo, kar je zlasti 
pomembno pri pogostem manevriranju. Vozniku je pri tem v veliko pomoč električno krmiljenje.

Zaradi ozkih delovnih hodnikov zagotavlja viličar ESE prilagodljivo manevriranje, kar je podkrepljeno še z optimiziranim, 
ergonomskim delovnim mestom in intuitivnim, udobnim upravljanjem s funkcijo multiPILOT in 4-palčnim zaslonom.

Močan motor razvije visoko hitrost in dober pospešek. Z opcijsko litij-ionsko tehnologijo lahko te udobne in zmogljive 
viličarje uporabljate tudi pri večizmenskem delu, saj jih lahko hitro napolnite tudi vmes med delom.

 

 

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

Pregled vseh prednosti

• Ergonomsko delovno mesto s stranskim položajem sedeža.

• Kompaktna oblikovna zasnova za prilagodljivo uporabo in ozke delovne 
hodnike.

• Prava izbira za manipulacijo blaga na tovornih vozilih in za dolge razdalje.

• Visoka hitrost in hiter pospešek.

• Zaslon s prikazom krmilnega kolesa in izbranim voznim programom.

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.



Nizkodvižni 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.

Z optimalnim virom energije razvije 
visoko hitrost in dober pospešek. Za 
še večjo prilagodljivost je na voljo 
inovativna litij-ionska tehnologija.

Zaprta vozna kabina najbolje ščiti 
upravljavca/upravljavko v vseh 
voznih položajih. Poleg tega varnost 
voznika/voznice povečujejo naši 
asistenčni sistemi.

Zasnovano za upravljanje sede, saj je 
ergonomija na prvem mestu. Ti modeli 
zagotavljajo sproščeno delo v raznih 
razmerah.

Učinkovito upravljanje energije
• Optimalen vir energije z visoko 

kapaciteto baterije od 360 do 
465 Ah na področju svinčevih 
baterij.

• Bočna menjava omogoča hitro 
menjavo baterije.

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

omogoča visoko razpoložljivost 
vozila.

• Zamenjava baterije ni potrebna.
• Nižji stroški zaradi daljše dobe 

delovanja brez nepotrebnega 
vzdrževanja v primerjavi s 
svinčevimi baterijami.

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

• Visoka prilagodljivost uporabe 
zaradi modularnega koncepta s 
kapaciteto 130 Ah, 260 Ah ali 
390 Ah.

• Na voljo sta serijska udobna 
vtičnica in opcijski vgrajeni 
polnilnik.

Varno delo zagotovljeno
• Optimalno zaščito za upravljavce/ 

upravljavke omogoča zaprta 
kontura vozila.

• Varnostno stikalo v prostoru za 
noge zagotavlja največjo varnost.

• Lažji vstop z ročajem na šasiji 
vozila, ki je namenjen tudi kot 
držalo za različne funkcije.

Asistenčni sistemi višajo stopnjo 
varnosti
• Preprečevanje nesreč s funkcijo 

curveCONTROL, neodvisno od 
bremena.

• Maksimiziranje varnosti celotnega 
procesa z opcijsko funkcijo 
zoneCONTROL.

• Zmanjšanje števila trkov zaradi 
naleta s prikazom krmilnega 
položaja na zaslonu.

• Preprečevanje trčenja z 
opozorilno lučjo Floor-Spot.

Ergonomsko zasnovano delovno 
mesto za večjo produktivnost
• Postavitev voznikovega mesta 

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

• Električni volan z lahkotnim in 
udobnim upravljanjem s funkcijo 
multiPILOT.

Vrhunsko udobje
• Brezstopenjska nastavitev višine 

talne plošče zagotavlja udoben in 
ergonomski položaj sedenja.

• Vzmeteni sedež za občutno 
zmanjšanje udarcev na klančini 
med natovarjanjem in 
raztovarjanjem tovornega vozila.

Dodatna oprema
• Hladilniška izvedba.
• Gretje sedeža.
• Pisalna podlaga.
• Vtičnica USB za polnjenje.



Pregled modelov
Pravi model za vaše potrebe:

Ime Nosilnost/obremeni
tev

Hitrost vožnje brez 
bremena

Delovna širina (paleta 
800 x 1200 vzdolžno)

Dvižna hitrost brez 
bremena

ESE 220 2000 kg 12,5 km/h 2259 mm 0,07 m/s

ESE 320 2000 kg 12,5 km/h 2259 mm 0,07 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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