
Elektrický vysokozdvižný vozík s 
bočně sedícím řidičem
ESC 316 / 316z
Výška zdvihu: 2800-6200 mm / Nosnost: 1600 kg



Pohodlný vozík s bočně sedící 
obsluhou
na dlouhé trasy.
S přízdvihem pro nerovný jízdní povrch.

Ergonomické a silné elektrické vozíky se sedačkou napříč směru jízdy ESC 316/316z jsou skutečnými pomocníky při 
stohování ve větších výškách a při přepravě na delších trasách. Silné zdvihové a pojezdové motory zajišťují efektivní 
překládku zboží. Využitím naší třífázové technologie dosahují nejvyššího výkonu při minimální spotřebě. Pokud během 
přepravy musíte překonávat také nerovnosti povrchu, jsou modely ESC 316z perfektní volbou. Počáteční zdvih, při kterém 
dojde ke zvednutí podpěrných ramen nezávisle na vidlích, umožní bezpečné přejíždění nerovností. Při konstrukci tohoto 
vozíku jsme kladli nejvyšší důraz na ergonomii a bezpečnost. Elektrické řízení zajišťuje snadné manévrování a multifunkční 
páka nabízí plnou kontrolu nad všemi funkcemi zvedání a pojezdu, a to i bez změny uchopení. Boční umístění sedačky navíc 
umožní pohodlný rozhled všemi směry, takže bez problému je i častá změna směru jízdy.

 

 

Přehled výhod:

• Ergonomická poloha při sezení pro nejlepší výhled

• Vysoká rychlost a zrychlení

• Vysoká zbytková nosnost a silný motor zdvihu

• Multifunkční páka ke snadnému ovládání

• Technologie třífázového proudu pro dynamiku pohybů

5 let bez starostí. Zaručeně.

Extrémně rychlé nabíjení a nulová náročnost údržby, dělají z 
baterií Li-Ion jednoznačně nejvytrvalejší akumulátory energie. 
S naší 5letou zárukou na baterie Li-Ion získáváte dlouhodobý 
příslib výkonnosti nezávisle na počtu provozních hodin.

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
Maximální výkon 
s nejefektivnějšími vozíky.

Nejlepší předpoklady pro 
bezpečnou práci.

Vozík je stejně individuální 
jako vaše podnikání.

Efektivní zdroj energie pro každou 
situaci. Naše výkonné olověné 
akumulátory zaručují dlouhodobé 
použití. K dosažení ještě vyšší 
flexibility díky extrémně rychlému 
nabíjení je dostupná naše lithium- 
iontová technologie.

Komfort a bezpečnost jdou ruku 
v ruce např. díky plynulé jízdě a 
automatické ochraně proti 
zpětnému pohybu

Každé využití a každý řidič je trochu 
jiný. Tento vozík se snadno, flexibilně a 
efektivně přizpůsobí každé situaci. 

Inovativní třífázová technologie
• Vyšší výkon při současném 

snížení provozních nákladů.
• Vysoká účinnost a vynikající 

energetická hospodárnost.
• Silné zrychlení.
• Rychlá změna směru pojezdu.
• Žádné uhlíkové kartáčky – motor 

pojezdu je bezúdržbový.
• 2letá záruka na motor pojezdu.

Delší doba použití s olověnou baterií
• Výkonná baterie 3 PzS 465 Ah.
• Boční výměna baterie pomocí 

válečků.

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.

Komfortní a bezpečná jízda
• Regulace rychlosti impulzním 

řízením speedCONTROL zaručuje 
nejvyšší bezpečnost a zcela 
snadnou kontrolu rychlosti 
pojezdu v libovolné situaci.

• Ochrana proti samovolnému 
pohybu ve stoupání je zajištěna 
zvláštní brzdou.

• Konstantní rychlosti pojezdu ve 
stoupání/klesání.

• Zpětné dobíjení energie pomocí 
generátorové brzdy.

• Mimořádně plynulé a pozvolné 
jízdní vlastnosti.

Snadné ovládání a dobrý výhled do 
všech stran
• Ovládání všech funkcí pojezdu a 

zdvihu multifunkční pákou bez 
nutnosti změny polohy rukou.

• Ovládání všech funkcí pojezdu a 
zdvihu multifunkční pákou bez 
nutnosti změny polohy rukou.

• Proporční hydraulika k přesnému 
umístění břemene.

• Lehký chod elektrického řízení.
• Chráněná poloha sedadla uvnitř 

uzavřeného obrysu vozíku.
• Volný výhled všemi směry bez 

rušivých sloupků; dobrý průhled 
zdvihovým zařízením a 
ochrannou stříškou řidiče.

Odolné provedení a snadný servis
• Snadný přístup k řídicí 

elektronice.
• Boční otvor do prostoru pohonu.
• Robustní, uzavřený rám.

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.

• Šířka vozíku 930 mm zajišťuje 
příjemný prostor pro nohy.

• Komfortní sedačka s nastavením 
hmotnosti řidiče.

• Čalouněná loketní opěrka.
• Čalouněná oblast kolen.
• Madlo k bezpečnému nastupování 

(a současně držák na odkládací 
prvky a terminál bezdrátového 
přenosu dat).

Všestranné využití a vysoká 
manévrovatelnost
• Ve variantě s přídavným zdvihem 

pracuje vozík ESC 316z s rameny 
kol nezávisle na vidlích a může tak 
snadno vyrovnávat nerovnosti 
jízdního povrchu.

• Úzká pracovní šířka a dobře 
chráněná pozice řidiče 
k optimálnímu využití v nejužších 
pracovních uličkách.

Volitelné vybavení
• Různé odkládací plochy.
• Vyhřívaná sedačka.
• Ochranná mříž nákladu.
• Displej (směr jízdy, poloha řízení, 

stav baterie, provozní hodiny, čas, 
pojezdové programy).



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

ESC 316 1600 kg 6200 mm 9,1 km/h 2360 mm 0,24 m/s

ESC 316z 1600 kg 6200 mm 9,1 km/h 2433 mm 0,23 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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