
Transpalet electric cu scaun lateral
ESC 316 / 316z
înălţime de ridicare: 2800-6200 mm / Capacitatea de încărcare: 1600 kg



Stivuitorul comod cu scaun lateral
pentru trasee lungi.
Cu funcţie de ridicare a bratelor de sprijin pentru suprafeţe denivelate.

Stivuitoarele electrice cu scaun lateral ESC 316/316z, ergonomice şi puternice, sunt un ajutor de încredere pentru stivuirea la 
mare înălţime şi la transportul pe distanţe lungi. Datorită motoarelor puternice de ridicare şi de deplasare, eficienţa la 
transferul mărfurilor este garantată. Prin tehnologia noastră trifazică obţineţi un maxim de performanţă cu un consum redus. 
Dacă transportul presupune şi trecerea peste denivelări ale solului, utilajele ESC 316z reprezintă alegerea perfectă. Funcţia 
de ridicare iniţială permite ridicarea braţelor de sprijin independent de furcă şi trecerea cu uşurinţă peste astfel de denivelări. 
Ergonomia şi siguranţa au avut o importanţă centrală în construcţia acestor stivuitoare. Sistemul de direcţie electric asigură 
manevrarea uşoară iar manşa multifuncţională oferă controlul complet asupra tuturor funcţiilor de ridicare şi deplasare, fără 
a fi necesară schimbarea poziţiei mâinii. În plus, poziţia laterală a scaunului asigură vizibilitate optimă de jur împrejur, astfel 
încât schimbările dese de direcţie nu reprezintă o problemă.

 

 

Toate avantajele dintr-o privire:

• Poziţie ergonomică a scaunului pentru vizibilitate excelentă

• Viteză ridicată şi acceleraţie puternică

• Valori ridicate ale capacităţii reziduale şi motor de ridicare puternic

• Manşă multifuncţională pentru operare uşoară

• Tehnologie trifazică pentru mişcări dinamice

5 ani fără griji. Garantat.

Timpii de încărcare extrem de reduşi şi lipsa completă a 
cheltuielilor de întreţinere fac ca bateriile Li-Ion să fie de 
departe cea mai durabilă sursă de energie. Garanția de 5 ani la 
bateriile litiu-ion include promisiunea noastră pentru 
performanța pe termen lung, indiferent de numărul de ore de 
funcționare.

Satisfacție 100 %. Garantat.

Suntem siguri că vă vom convinge cu tehnologia noastră 
Litiu-Ion. De aceea, vă garantăm că în termen de 6 luni de la 
livrare aveți posibilitatea de a reveni simplu și rapid la 
tehnologia folosită inițial de dumneavoastră - fără nicio 
justificare.



Transpaletul Jungheinrich cu operare 
la mare înălțime
cu avantaje maxime pentru client.

Eficiență Siguranță Individualitate
Performanțe maxime cu 
cele mai eficiente utilaje.

Cele mai bune condiții 
pentru lucrul în siguranță.

Un utilaj la fel de unic ca și 
afacerea dumneavoastră.

Surse de energie eficiente pentru 
orice utilizare: Bateriile noastre cu 
plumb și acid de mare performanţă 
garantează perioade lungi de 
utilizare. Pentru o şi mai mare 
flexibilitate, asigurată de timpul de 
încărcare extrem de scurt, este 
disponibilă tehnologia noastră Litiu- 
Ion.

Confortul şi siguranţa se imbina, de 
ex. datorită modului de deplasare 
deosebit de lin şi protecţie automate 
împotriva alunecării la urcare

aplicatiile si operatorii sunt diferite/ 
diferiti- aceste stivuitoare se adaptează 
fără probleme, flexibile, confortabile şi 
eficiente oricărei situaţii. 

Tehnologiei trifazice inovativă
• Performanţe crescute, dublate de 

reducerea cheltuielilor 
operaţionale.

• Eficienţă ridicată cu un excelent 
management al energiei.

• Accelerare puternică.
• Schimbare rapidă a sensului de 

deplasare.
• Lipsa periilor de cărbune - 

motorul de deplasare nu necesită 
întreţinere.

• 2 ani garanţie pentru motorul de 
deplasare.

Perioade lungi de utilizare datorită 
bateriei Plumb/acid
• Baterie performantă cu 3 PzS 465 

Ah.
• Extragerea bateriei prin partea 

laterală, pe role.

Disponibil cu tehnologie Litiu-Ion
• Disponibilitate ridicată, datorită 

intervalului de încărcare extrem 
de scurt.

• Nu este necesară schimbarea 
bateriei.

• Reducerea costurilor faţă de 
bateriile Plumb/acid, datorită 
duratei de viaţă mai lungi şi 
faptului că nu necesită întreţinere.

• Lipsa necesității spațiilor pentru 
încărcare și a ventilației, dat fiind 
că nu se generează gaze.

Deplasare confortabilă şi sigură
• Reglarea vitezei cu sistemul de 

comandă prin impulsuri 
speedCONTROL garantează 
siguranţă maximă şi controlul 
deosebit de simplu al vitezei de 
deplasare în orice situaţie.

• Protecţie împotriva alunecării la 
urcare, prin activarea automată a 
frânei.

• Viteze de deplasare constante la 
urcare/coborâre în pantă.

• Recuperarea energiei datorită 
frânei regenerative.

• Comportament de deplasare 
deosebit de lin.

Operare simplă şi vizibilitate optimă 
în toate direcţiile
• Acţionarea tuturor funcţiilor de 

deplasare şi ridicare prin 
intermediul capului 
multifuncţional al manşei de 
comandă, fără a fi necesară 
schimbarea poziţiei mâinii.

• Acţionarea tuturor funcţiilor de 
deplasare şi ridicare prin 
intermediul capului 
multifuncţional al manşei de 
comandă, fără a fi necesară 
schimbarea poziţiei mâinii.

• Sistem hidraulic proporţional 
pentru poziţionarea precisă a 
sarcinii.

• Sistem de direcţie electric, 
deosebit de uşor de manevrat.

• Poziţie pe scaun protejată în 
interiorul structurii închise a 
vehiculului.

• Vizibilitate optimă în toate 
direcţiile, fără elemente 
transversale deranjante; 
vizibilitate bună prin cadrul de 
ridicare şi acoperişul de protecţie.

Robust şi uşor de întreţinut
• Acces facil la sistemul de 

comandă şi la cel electronic.
• Deschidere laterală către 

compartimentul mecanismelor 

Ergonomie care stimulează 
productivitatea
• Amplasarea postului operatorului 

transversal faţă de direcţia de 
deplasare asigură vizibilitate optimă 
şi previne afectiuni ale coloanei din 
cauza deselor schimbări de direcţie.

• Întrerupător de siguranţă în 
compartimentul pentru picioare, 
pentru maxim de siguranţă.

• Lăţime vehiculului de 930 mm 
asigură un spaţiu confortabil la 
picioare.

• Scaun confortabil cu reglaje pentru 
greutate.

• Cotieră capitonată.
• Zonă pentru genunchi capitonată.
• Bară de susţinere pentru urcarea în 

siguranţă (utilizabilă şi ca suport 
pentru compartimente de stocare 
sau terminale radio).

Utilizări multiple şi manevrabilitate 
ridicată
• Varianta cu ridicare secundara, ESC 

316z, permite ridicarea braţelor de 
sprijin independent de furcă şi, ca 
urmare, depăşirea cu uşurinţă a 
denivelărilor solului.

• Necesar redus al lăţimii culoarului 
de lucru şi poziţie bine protejată a 
operatorului pentru utilizarea 
optimă în culoarele de lucru.

Dotări suplimentare
• Diverse posibilităţi de stocare.
• Scaun cu încălzire.
• Grilaj de protecţie a sarcinii.
• Afişaj (direcţie de deplasare, poziţia 

sistemului de direcţie, starea 
bateriei, ore de funcţionare, oră, 
programe de deplasare).



Modelul Prezentare generală
Modelul potrivit pentru aplicațiile dvs.:

Nume Capacitate / în
cărcare

Înălțime de ridi
care (max.)

Viteza de condu
cere fără sarcină

Lățime de lucru 
(palet 800x1200 
longitudinal)

Viteza de ridica
re fără sarcină

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 România S.R.L.
Şoseaua Bucureşti-Ploieşti, Km. 57, Nr. 876
107059 Tătărani, Com. Bărcăneşti, Jud. Prahova
România

office@jungheinrich.ro  
www.jungheinrich.ro
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