
Elektrické vidlicové zdvíhacie vozíky s 
miestom na státie/s bočným sedadlom
ESE 120-320
Výška zdvihu: 125 mm / Nosnosť: 2000 kg



Robustný paletový vozík
na dlhších trasách.
Ergonomické manévrovanie a preprava.

Robustné a pohodlné elektrické vysokozdvižné vozíky ESE konštrukčných radov 1 až 3 sú ideálne na prepravu ťažkých 
tovarov po stredných a dlhých trasách, ako aj na nakladanie a vykladanie nákladných vozidiel. Pozícia vodiča priečne k 
smeru jazdy ponúka vynikajúci výhľad z vozíka a umožňuje príjemnú prácu. Táto výhoda sa oplatí predovšetkým pri častých 
zmenách smeru jazdy. To je navyše podporované aj elektrickým riadením.Obsluhu uľahčuje optimalizované ergonomické 
pracovisko s tlmeným odpružením. Plošiny na státie pre vodiča – sklopné pri ESE 1 a pevne osadené pri ESE 2 a 3 – sú 
voliteľne dostupné aj s odpružením, čím obsluhu chránia pred nárazmi.Výkonný motor zabezpečuje vysokú rýchlosť a rýchle 
zrýchlenie. Vďaka voliteľnej lítiovo-iónovej technológii vám budú títo pohodlní siláci vždy k dispozícii, a to aj vo viaczmennej 
prevádzke. Umožňujú to krátke nabíjacie časy a rýchle medzinabíjania.

 

 

Prehľad všetkých výhod:

• Bočná jazdná poloha na ergonomickú prácu

• Ideálny na nakládku a vykládku nákladných vozidiel a na dlhé trasy

• Elektrické riadenie na ľahké manévrovanie

• Vysoká rýchlosť a zrýchlenie

• Displej s ukazovateľom polohy riadenia a výberom jazdného programu

5 bezstarostných rokov. Zaručene.

Vďaka extrémne rýchlym dobám nabíjania a žiadnej údržbovej 
námahe sú lítiovo-iónové batérie energetickými zásobníkmi s 
ďaleko najvyššou výdržou. Vďaka našej 5-ročnej záruke na 
lítiovo-iónové batérie vám poskytujeme prísľub dlhodobého 
výkonu, ktorý nebude závisieť od počtu prevádzkových hodín.

100 % spokojnosť. Zaručene.

Sme si istí, že vás naša lítiovo-iónová technológia presvedčí. 
Preto vám zaručujeme, že sa až do 6 mesiacov od dodania 
môžete jednoducho a rýchlo vrátiť k vašej pôvodne 
používanej technológii, a to bez udania dôvodov.



Váš nízkozdvižný vozík Jungheinrich
pre maximálne zákaznícke výhody.

Efektivita Bezpečnosť Individualita
Maximálny výkon 
pomocou najefektívnejších 
vozíkov.

Najlepšie podmienky na 
bezpečnú prácu.

Vozík, ktorý je individuálny 
ako vaše podnikanie.

Optimálne napájanie energiou 
poskytuje vysoké rýchlosti a 
zrýchlenia. Pre ešte lepšiu flexibilitu 
máte voliteľne k dispozícii aj našu 
inovatívnu lítiovo-iónovú 
technológiu.

Optimálnu ochranu obsluhy v každej 
jazdnej pozícii zabezpečuje uzavreté 
miesto na státie vodiča. Bočná 
poloha sedadla okrem toho 
zabezpečuje perfektný výhľad z 
vozíka na ešte bezpečnejšie 
manévrovanie.

Dimenzované na obsluhu v sede, 
hlavnú úlohu tu zohráva ergonómia. 
Tieto modely zaručujú neúnavnú 
prácu pri rôznych typoch prevádzky.

Efektívny manažment energií
• Optimálne napájanie energiou s 

výkonom batérie od 375 Ah do 
500 Ah.

• Rýchlejšia výmena batérií vďaka 
výmene batérie zboku.

Dostupný s lítiovo-iónovou 
technológiou
• Vysoká disponibilita vďaka 

extrémne krátkym časom 
nabíjania.

• Nie je potrebná výmena batérie.
• Úspora nákladov vďaka dlhšej 

životnosti a bezúdržbovosti v 
porovnaní s olovenými batériami.

• Nie sú potrebné priestory na 
nabíjanie a vetranie, pretože 
nedochádza k tvorbe plynov.

Zvýšená bezpečnosť vďaka 
uzavretému miestu na státie pre 
vodiča
• Optimálna ochrana vodiča v 

každej polohe vodiča 
prostredníctvom centrálnej 
polohy vodiča a uzavretej kontúre 
vozíka, zvlášť pri hektických 
situáciách na nakladacích 
rampách.

Jednoduché ovládanie a dobrý 
výhľad z vozíka
• Optimálny výhľad z vozíka vďaka 

bočnej jazdnej polohe.
• Ľahkochodné elektrické riadenie 

a pohodlné ovládacie prvky 
zabezpečujú dodatočný komfort.

Premyslené ovládacie prvky
• Stabilné držadlo vodiča ponúka 

bezpečné držanie v stoji.
• Ovládanie rýchlosti riadiacim 

spínačom.
• Tlačidlo pre funkciu zdvíhania je 

ovládateľné bez prehmatávania.
• Výber medzi riadením vpravo 

alebo riadením vľavo.

Ergonómia podporujúca pracovný 
výkon
• Priečne k smeru jazdy umiestnené 

miesto vodiča pre optimálny výhľad 
a predchádzanie vzniku problémov 
s chrbticou v dôsledku častej 
zmeny smeru jazdy.

• Bezpečnostný spínač v nožnom 
priestore zaručuje maximálnu 
bezpečnosť.

Maximálny komfort
• Vyklápacie sedadlo ako operadlo v 

prevádzke, keď vodič stojí.
• Nožná opierka na stabilnejšiu 

polohu pri jazde posediačky, ako aj 
na uvoľnenie nôh.

• Tlmené odpruženie poskytuje 
obsluhe úľavu. Odpružená plošina 
obsluhy (voliteľná výbava) na 
výraznú redukciu nárazov do rampy 
pri nakládke a vykládke nákladných 
vozidiel.



Prehľad modelov
Model, zodpovedajúci Vašim požiadavkám:

Názov Nosnosť/záťaž Rýchlosť jazdy bez 
bremena

Šírka pracovnej uličky 
(paleta 800 x 1200 
pozdĺžne)

Rýchlosť zdvihu bez 
bremena

ESE 120 2000 kg 12,5 km/h 2274 mm 0,05 m/s

ESE 220 2000 kg 12,5 km/h 2197 mm 0,07 m/s

ESE 320 2000 kg 12,5 km/h 2215 mm 0,07 m/s
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Naše výrobné závody v Norderstedte a 
Moosburgu sú certifikované.  

Manipulačná technika Jungheinrich 
zodpovedá európskym bezpečnostným 

požiadavkám.  
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