
Elektriskais krautņotājs ar sānisku 
sēdvietu
ESC 316 / 316z
Celšanas augstums: 2800-6200 mm / Kravnesība: 1600 kg



Ērts iekrāvējs ar sāniski izvietotu 
sēdekli
garām distancēm.
Ar balstdakšu pacēlāju, strādājot uz nelīdzenām virsmām.

Ergonomiski veidotie un jaudīgie elektriskie krautņotāji ar sāniski izvietotu sēdekli ESC 316/316z ir spēcīgi palīgi, veicot 
kraušanu lielā augstumā un veicot transportēšanu garākās distancēs. Efektīvu preču pārkraušanu nodrošina spēcīgi 
pacelšanas un vilces dzinēji. Pateicoties mūsu trīsfāzu tehnoloģijai, tie ar mazu patēriņu sasniedz maksimālu jaudu. Ja Jums 
transportējot jāpārvar arī virsmas nelīdzenumi, ESC 316z ir īstā izvēle. Balstdakšu pacēlājs, ar kuru balstdakšas tiek paceltas 
neatkarīgi no dakšām, ļauj droši pārbraukt šādus nelīdzenumus. Ergonomikai un drošībai arī šo krautņotāju konstruēšanā ir 
bijusi centrāla nozīme. Elektriskā stūres sistēma gādā par vieglu manevrēšanu un daudzfunkcionālā svira nodrošina absolūtu 
kontroli pār visām celšanas un braukšanas funkcijām, turklāt nemainot rokas pozīciju. Savukārt sāniskā sēdēšanas pozīcija 
nenogurdina un nodrošina redzamību visos virzienos, tādēļ bieža virzienu maiņa nesagādā nekādas problēmas.

 

 

Visas priekšrocības īsumā:

• Ergonomiska sēdēšanas pozīcija teicamai redzamībai

• Izcili braukšanas ātruma un paātrinājuma rādītāji

• Augsta atlikusī celtspēja un jaudīgs pacelšanas motors

• Daudzfunkcionāla svira vieglai vadībai

• Trīsfāzu tehnoloģija dinamiskai kustību norisei

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.

Efektīvi enerģijas avoti jebkurā 
situācijā: ar mūsu jaudīgajiem svina- 
skābes akumulatoriem ilgs darbības 
laiks ir garantēts. Vēl lielāku elastību, 
pateicoties īpaši īsajam uzlādes 
laikam, piedāvā mūsu litija jonu 
tehnoloģija.

Komforts un drošība iet roku rokā, 
piemēram, vienmērīga gaita un 
automātiska aizsardzība pret 
ripošanu atpakaļ

Ikviens darbs un ikviens vadītājs ir 
nedaudz atšķirīgs – šie iekrāvēji bez 
problēmām viegli, ērti un efektīvi 
pielāgojas ikvienai situācijai. 

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.

• 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.

Izturīgums un viegli veicama apkope
• Viegla piekļuve vadības sistēmai 

un elektronikai.
• Sāniska atvere uz piedziņas 

nodalījumu.
• Izturīgs, slēgts rāmis.

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.

• 930 mm iekrāvēja platums 
nodrošina pietiekami daudz vietas 
kājām.

• 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).

Daudzpusīga izmantojamība un laba 
manevrējamība
• Kā variants ar papildpacēlāju ESC 

316z spēj pacelt balstdakšas 
neatkarīgi no dakšām, tādējādi bez 
piepūles pārvarot grīdas 
nelīdzenumus.

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

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 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

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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