
Elektriskais krautņotājs ar sānisku 
sēdvietu
ESC 214 / 216 / 214z / 216z
Celšanas augstums: 2800-6200 mm / Kravnesība: 1400-1600 kg



Kompakts iekrāvējs ar sāniski 
izvietotu sēdekli
šaurām noliktavas zonām.
Ērta kravu transportēšana garās distancēs.

Kompaktie un izturīgie 2. sērijas krautņotāji ar sāniski izvietotu sēdekli ESC ir ideāli piemēroti izmantošanai garās distancēs. 
Pateicoties to kompaktajam dizainam un tikai 820 mm platumam, tie ir teicami izmantojami grēdu noliktavās un pārliecina ar 
īpaši izturīgu rāmi intensīvai izmantošanai.Tie ir aprīkoti ar jaudīgu pacelšanas motoru, kurš kombinācijā ar solīdo pacelšanas 
mastu sniedz iespēju veikt drošu kraušanu arī lielā augstumā. Efektīvu preču transportēšanu nodrošina jaudīgs vilces dzinējs. 
Pateicoties trīsfāzu tehnoloģijai, ESC sasniedz lielu ātrumu un strauju paātrinājumu un tādējādi palīdz nodrošināt efektivitāti 
Jūsu noliktavā. Tādējādi problēmas nerada arī bieža virzienu maiņa. Pateicoties sāniskajai sēdēšanas pozīcijai, operators 
jebkurā laikā saglabā pārskatāmību un elektriskā stūres sistēma samazina stūrēšanas kustību skaitu. Šī ergonomiskā pieeja 
darba vietas izveidē tiešā veidā palielina drošību Jūsu noliktavā.

 

 

Visas priekšrocības īsumā:

• Tikai 820 mm plats iekrāvējs mazam darba platumam

• Maksimāli ātruma un paātrinājuma rādītāji

• Augsta atlikusī celtspēja un jaudīgs pacelšanas motors

• Ergonomiska sēdēšanas pozīcija teicamai redzamībai

• Īpaši izturīga šasija maksimālam noslogojumam

5 gadi bez raizēm. Garantēti.

Pateicoties ļoti īsam uzlādes laikam un pilnīgi nekādiem 
apkopes darbiem, litija jonu akumulatori ir visilgtspējīgākie 
enerģijas nesēji. Mūsu litija jonu akumulatoru 5 gadu garantija 
ir solījums ilgstoši saglabāt jaudu neatkarīgi no ekspluatācijas 
ilguma.

100 % apmierinātība. Garantēti.

Mēs esam droši, ka mūsu litija jonu tehnoloģija Jūs pārliecinās. 
Tādēļ mēs nodrošinām Jums iespēju 6 mēnešu laikā pēc 
piegādes ātri un vienkārši atgriezties pie Jūsu iepriekš 
izmantotās tehnoloģijas, nesniedzot nekādus paskaidrojumus.



Jūsu Jungheinrich krautņotājs ar 
balstdakšām,
lai Jūs kā klients gūtu maksimālu labumu.

Efektivitāte Drošība Individualitāte
Maksimāla veiktspēja ar 
efektīvākajiem iekrāvējiem.

Vislabākie priekšnoteikumi 
drošam darbam.

Iekrāvējs, kas ir tikpat 
individuāls kā Jūsu bizness.

Inovatīva trīsfāzu tehnoloģija 
nodrošina dinamisku gaitu ar strauju 
paātrinājumu un ātru virziena maiņu. 
Tā kā motoriem nav nepieciešamas 
ogles sukas, to apkopes darbu 
apjoms ir īpaši mazs.

Intuitīvi veidotie vadības elementi un 
labā redzamība visos virzienos sniedz 
būtisku ieguldījumu drošības 
palielināšanā. Šo iekrāvēju drošības 
koncepciju papildina palīgsistēmas 
un aizsardzība pret ripošanu atpakaļ.

Ergonomiski veidotais sēdeklis ar 
polsterētu zonu ceļu daļā un 
individuālu svara regulēšanas iespēju 
nodrošina komfortu ikvienam 
vadītājam.

Inovatīva trīsfāzu tehnoloģija
• Lielāka veiktspēja ar vienlaikus 

samazinātām ekspluatācijas 
izmaksām.

• Augsta efektivitāte ar izcilu 
enerģijas ietaupījumu.

• Spēcīgs paātrinājums.
• Ātra braukšanas virziena maiņa.
• Bez ogles sukām – vilces 

dzinējam nav nepieciešama 
apkope.

• 2 gadu garantija vilces dzinējam.

Ilgs darbības laiks, izmantojot svina- 
skābes akumulatoru
• Jaudīgs akumulators ar 3 PzS 465 

Ah.
• Akumulatora izņemšana sānos, 

izmantojot rullīšus.

Pieejami ar litija jonu tehnoloģiju
• Augsta pieejamība, pateicoties 

īpaši īsam uzlādes laikam.
• Nav nepieciešama akumulatora 

nomaiņa.
• Samazinātas izmaksas, pateicoties 

ilgākam kalpošanas laikam, un 
tam, ka, salīdzinot ar svina-skābes 
akumulatoriem, nav jāveic 
apkope.

• Nav nepieciešamas speciālas 
telpas uzlādei un ventilācija, jo 
neveidojas gāzes.

Ērta un droša braukšana
• Ātruma regulēšana ar impulsu 

vadības sistēmu 
"speedCONTROL” maksimālai 
drošībai un rotaļīgi vieglai 
braukšanas ātruma kontrolei 
jebkurā situācijā.

• Aizsardzība pret ripošanu atpakaļ, 
strādājot kāpumos, pateicoties 
automātiskai bremzei.

• Nemainīgs braukšanas ātrums 
kāpumos/kritumos.

• Enerģijas rekuperācija, ko 
nodrošina reģeneratīvās bremzes.

• Īpaši laidena un vienmērīga 
braukšana.

Vienkārša vadība un laba redzamība 
visos virzienos
• Visas braukšanas un celšanas 

funkcijas tiek aktivizētas ar 
daudzfunkcionālās sviras 
palīdzību, nemainot rokas 
pozīciju.

• Proporcionālā hidraulika precīzai 
kravas pozicionēšanai.

• Viegli grozāma elektriskā stūres 
sistēma.

• Aizsargāta sēdēšanas pozīcija 
slēgtās iekrāvēja kontūras 
iekšpusē.

• Neierobežota redzamība visos 
virzienos bez traucējošiem 
šķēršiem, laba pacelšanas masta 
un vadītāja kabīnes jumta 
caurredzamība.

Šaurs iekrāvējs ar izcilu 
manevrētspēju.
• Pateicoties tikai 820 mm 

platumam, ESC ir ideāli piemērots 
ekspluatācijai šaurās ejās un 
grēdu noliktavās.

• Mazs darba platums un efektīvi 
aizsargāta vadītāja pozīcija 
optimālam pielietojumam šaurās 
ejās.

Darba efektivitāti veicinoša 
ergonomika
• Vadītāja vietas novietojums 

šķērseniski braukšanas virzienam 
nodrošina optimālus redzamības 
apstākļus un novērš ar kakla 
skriemeļiem saistītus veselības 
traucējumus, kurus izraisa bieža 
braukšanas virziena maiņa.

• Kāju nodalījumā uzstādīts drošības 
slēdzis maksimālai drošībai.

• Komforta klases sēdeklis ar svara 
regulēšanas iespēju.

• Polsterēts rokas balsts.
• Polsterēts ceļu nodalījums.
• Rokturis drošai uzkāpšanai 

(vienlaicīgi arī kā mantu novietņu 
un datu pārraides termināla 
turētājs).

Izturīgums un viegli veicama apkope
• Viegla piekļuve vadības sistēmai un 

elektronikai.
• Sāniska atvere uz piedziņas 

nodalījumu.
• Izturīgs, slēgts rāmis.

Papildaprīkojums
• Dažādas mantu novietošanas 

iespējas.
• Apsildāms sēdeklis.
• Kravas aizsargrežģis.
• Displejs (braukšanas virziens, stūres 

pozīcija, akumulatora uzlādes 
stāvoklis, darba stundas, pulkstenis, 
braukšanas programmas).



Modeļa pārskats
Jūsu lietojumprogrammām piemērots modelis:

Nosaukums Ietilpība / slodze Pacelšanas 
augstums (maks.)

Braukšanas 
ātrums bez 
kravas

Darba platums 
(palete 
800x1200 
gareniska)

Celšanas ātrums 
bez kravas

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

SIA Jungheinrich Lift Truck
Rītausmas iela 23
Rīga, LV-1058
Latvija
Telefons +371 67 813 913
Fakss +371 67 813 911

info@jungheinrich.lv  
www.jungheinrich.lv

 

 

Jungheinrich rūpnīcas, pārdošana un 
serviss Eiropā ISO 9001/ ISO 14001.  

Jungheinrich iekrāvēji atbilst Eiropas 
Savienības drošības prasībām.  
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