
Elektrinis krautuvas su sėdyne šonu
ESC 214 / 216 / 214z / 216z
Kėlimo aukštis: 2800-6200 mm / Keliamoji galia: 1400-1600 kg



Kompaktiškas krautuvas su sėdyne 
šonu
darbui siaurose sandėlio vietose.
Krovinių transportavimas skersai važiavimo krypčiai ilgais atstumais.

Kompaktiški ir tvirti 2 serijos ESC krautuvai sus šonu įrengta sėdyne idealiai tinka intensyviems darbams ilgais atstumais. Vos 
820 mm pločio kompaktiško dizaino krautuvas idealiai tinka darbui ankštose sandėlio vietose ir blokų sandėliuose, o itin 
tvirta važiuoklė leidžia dirbti ypač sudėtingomis sąlygomis.Dėl to juose naudojamas galingas kėlimo variklis, kuris kartu su 
tvirtu kėlimo mechanizmu užtikrina saugų krovimą didesniame aukštyje. Efektyvų prekių gabenimą garantuoja galingas 
traukos variklis. Trifazė technika padeda ESC pasiekti didelį greitį ir greitą greitėjimą, dėl ko stipriai padidėja Jūsų sandėlio 
efektyvumas. Dažas krypties keitimas taipogi nesukelia jokių sunkumų. Sėdėdamas šonu operatorius visada gerai mato, o dėl 
elektrinės vairavimo sistemos tereikia vos kelių vairavimo judesių. Tokia ergonomiška darbo vieta tiesiogiai prisideda prie 
Jūsų sandėlio saugumo.

 

 

Visi privalumai trumpai:

• Tik 820 mm krautuvo plotis, leidžiantis jam dirbti siauruose darbiniuose 
koridoriuose

• Geriausios greičio ir greitėjimo savybės

• Didelė likutinė keliamoji galia ir galingas kėlimo variklis

• Geriausią matomumą užtikrinanti ergonomiška sėdėjimo padėtis

• Ypač tvirta važiuoklė tenkina didžiausius reikalavimus

5 metai be rūpesčių. Garantuota.

Dėl ypač greito įkrovimo ir nulinių techninės priežiūros 
sąnaudų ličio jonų akumuliatoriai tampa ilgalaikiu energijos 
šaltiniu. Suteikdami 5 metų garantiją Jūsų ličio jonų 
akumuliatoriui pažadame ilgalaikį našumą nepriklausomai nuo 
darbo valandų skaičiaus.

100 % pasitenkinimas. Garantuota.

Esame tikri, kad pasirinksite mūsų ličio jonų technologiją. 
Garantuojame, kad per 6 mėnesius po pristatymo greitai ir 
lengvai galėsite grįžti prie ankstesnės technologijos 
nenurodydami priežasčių.



Jūsų „Jungheinrich“ aukštai keliantis 
vežimėlis
didžiausiai kliento naudai.

Efektyvumas Saugumas Individualumas
Didžiausia galia, 
pasiekiama 
efektyviausiomis 
transporto priemonėmis.

Geriausios saugaus darbo 
sąlygos.

Transporto priemonė tokia 
pat individuali kaip ir Jūsų 
verslas.

Naujoviška trifazė technika užtikrina 
manevringą važiavimą su dideliu 
greitėjimu ir greitu krypties keitimu. 
Kadangi varikliai yra be anglinių 
šepetėlių, ypač sumažėja techninės 
priežiūros sąnaudos.

Intuityviai valdomi valdymo 
elementai ir geras matomumas 
aplink užtikrina didesnį 
saugumą. Pagalbinės sistemos ir 
apsauga nuo riedėjimo atgal papildo 
šių krautuvų saugumo koncepciją.

Dėl ergonomiškos sėdynės su minkštai 
apmušta kelių sritimi ir individualiai 
reguliuojamo svorio kiekvienas 
vairuotojas jausis patogiai.

Naujoviška trifazė technika
• Daugiau galios ir mažesnės 

veiklos sąnaudos.
• Didelis efektyvumas su puikiu 

energijos balansu.
• Smarkus greitėjimas.
• Greitai keičiama važiavimo 

kryptis.
• Nėra anglinių šepetėlių, todėl 

traukos varikliui nereikia 
priežiūros.

• 2 metų garantija važiavimo 
varikliui.

Ilga veikimo trukmė su švino rūgšties 
akumuliatoriumi
• Galingas akumuliatorius 3 PzS 

465 Ah.
• Akumuliatorius išimamas per šoną 

ant ratukų.

Galima įsigyti su ličio jonų 
technologija
• Didelis prieinamumas dėl labai 

trumpo pakrovimo laiko.
• Nereikia keisti baterijos.
• Mažesnės sąnaudos dėl ilgos 

naudojimo trukmės ir dėl to, kad 
nereikia atlikti techninės 
priežiūros, palyginti su švino 
rūgštiniais akumuliatoriais.

• Nereikia įkrovimo patalpų ir 
vėdinimo, kadangi nesusidaro 
dujų.

Patogus ir saugus važiavimas
• Greičio reguliavimo funkcija 

impulsiniu valdikliu 
„speedCONTROL“ garantuoja 
didžiausią saugumą ir paprastą 
važiavimo greičio kontrolę 
kiekvienoje situacijoje.

• Apsauga nuo riedėjimo atgal 
įkalnėse dėl automatiškai 
suveikiančio stabdžio.

• Pastovus važiavimo greitis 
įkalnėse / nuokalnėse.

• Energijos grąža generatoriniu 
stabdžiu.

• Ypatingai švelnus, tolygus 
važiavimas.

Paprastas valdymas ir geras 
matomumas
• Visos važiavimo ir kėlimo 

funkcijos valdomos daugiafunkce 
rankena, neperkeliant rankų.

• Proporcingoji hidraulinė sistema 
užtikrina tikslios krovinio padėties 
nustatymą.

• Gerai veikianti elektrinė vairavimo 
sistema.

• Apsaugota sėdynės padėtis 
krautuvo kontūro ribose.

• Puikus matomumas be 
trukdančių statramsčių, geras 
matomumas pro kėlimo 
mechanizmą ir vairuotojo 
apsauginį stogelį.

Siauras ir labai manevringas 
krautuvas
• Vos 820 mm pločio ESC 

krautuvas idealiai tinka naudoti 
siauruose koridoriuose ir blokų 
sandėliuose.

• Mažas darbinio koridoriaus plotis 
ir gerai apsaugota vairuotojo vieta 
leidžia optimaliai naudoti 
siauruose darbiniuose 
koridoriuose.

Efektyvumą didinantis 
ergonomiškumas
• Vairuotojo vietos išdėstymas skersai 

važiavimo krypčiai garantuoja 
optimalų matomumą ir padeda 
efektyviai išvengti sprando 
pažeidimų dėl dažnai keičiamos 
važiavimo krypties.

• Apsauginis jungiklis prie kojų 
užtikrina didžiausią saugumą.

• Pagal svorį reguliuojama patogi 
sėdynė.

• Minkštai apmušti porankiai.
• Minkštai apmušta kelių sritis.
• Saugaus įlipimo rankena (taip pat 

naudojamas kaip laikiklis dėtuvėms 
arba duomenų perdavimo ryšio 
sistemos terminalams).

Tvirtumas ir patogumas atlikti 
techninę priežiūrą
• Lengva prieiti prie valdymo 

sistemos ir elektronikos.
• Šoninė pavaros skyriaus anga.
• Tvirta, uždara važiuoklė.

Papildoma įranga
• Įvairios dėtuvės.
• Šildomoji sėdynė.
• Apsauginės krovinio grotelės.
• Ekranas (važiavimo kryptis, ratų 

padėtis, akumuliatoriaus būklė, 
darbo valandos, laikas, važiavimo 
programos).



Modelis apžvalga
Tinkamas jūsų programų modelis:

Pavadinimas Talpa / apkrovos Kėlimo aukštis 
(maks.)

Važiavimo greitis 
be krovinio

Darbinis plotis 
(800x1200 išilgi
nis padėklas)

Kėlimo greitis be 
krovinio

ESC 214 1400 kg 5350 mm 9,1 km/h 2383 mm 0,24 m/s

ESC 216 1600 kg 6200 mm 9,1 km/h 2383 mm 0,24 m/s

ESC 214z 1400 kg 5350 mm 9,1 km/h 2398 mm 0,23 m/s

ESC 216z 1600 kg 6200 mm 9,1 km/h 2398 mm 0,23 m/s

Jungheinrich Lift Truck UAB
Liepkalnio g. 85A
LT-02120 Vilnius
Lietuva
Telefonas +370 5 2322242
Faksas +370 5 2647600

info@jungheinrich.lt  
www.jungheinrich.lt

 

 

Vokietijos produkcijos gamyklos 
Norderstedte, Moosburge ir Landsberge 

yra sertifikuotos.
 

„Jungheinrich“ krautuvai atitinka Europos 
saugos reikalavimus.  
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