
Ширина транспортного 
засобу 930 мм з комфортним 
простором для ніг

Високі показники швидкості 
та прискорення

Ергономічне бокове 
сидіння оператора для 
комфортного пересування.

Багатофункціональне 
руків'я управління для 
простого керування

Технологія трифазного 
змінного струму для 
динамічного руху

ESC 316 /316z
Електричний штабелер з бічним сидінням для оператора (1.600 кг)

Електричні штабелери Jungheinrich ESC 316(z) із бічним 
сидінням ідеально підходять для транспортування на великі 
відстані під час завантаження товарів на зберігання та їх роз-
вантаження з місць зберігання. 
Шириною всього 930мм штабелер ESC 316, з бічним сидін-
ням, забезпечує оператору максимальний комфорт. 
Зручне положення сидіння перпендикулярно до напрямку 
руху гарантує оператору відмінний комфорт. Перевага, яка 
стає особливо цінною у випадку частої зміни напрямку руху. 
Завдяки можливості індивідуального регулювання висоти 
підлоги, збільшується простір для ніг, що досить зручно для 
операторів високого росту.

Сюди додаються також інші переваги:
• Потужний інноваційний трифазний двигун 2,8 кВт, який
забезпечує найвищі характеристики ходу та прискорення.
• Висока залишкова вантажопідйомність і потужний двигун

підйому.
• Дуже міцне шасі для найбільших навантажень.
• Дисплей із індикатором положення тягових коліс і вибором
програми руху (опція).
• Електричне рульове управління для простого маневрування
за допомогою лише кількох обертів керма.
• Чудова енергоефективність для мінімальних експлуатацій-
них витрат. 

Завдяки механізму додаткового підйому ESC 316z також 
надзвичайно легко впорається з нерівностями підлоги. 
Управління всіма функціями руху та гідравліки здійснюється 
за допомогою багатофункціонального важеля управління.

Крім того, свої переваги має також надзвичайно міцна кон-
струкція: рама та вантажний блок розраховані на номінальну 
вантажопідйомність до 1600 кг.
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Таблиця стандартних підйомних мачт ESC 316 /316z

Висота підйому
h3

Мінімальна висота 
мачти

h1

Вільний хід
h2

Максимальна висота 
мачти

h4

Висота захисного даху 
(кабіни)

h6

(мм) (мм) (мм) (мм) (мм)

Двосекційна мачта ZT 2800 1995 100 3372 2093

3100 2145 100 3672 2243

3500 2345 100 4072 2288

4000 2595 100 4572 2288

4200 2695 100 4772 2288

Двосекційна мачта ZZ 2800 1945 1373 3372 2093

3100 2095 1523 3672 2243

3500 2295 1723 4072 2288

4000 2545 1973 4572 2288

4200 2645 2073 4772 2288

Трисекційна мачта DZ 4200 1945 1376 4770 2093

5250 2295 1726 5820 2288

6200 2615 2046 6790 2288



У цьому технічному паспорті, відповідно до директиви VDI 2198, наведено технічні характеристики пристрою  у базовому виконанні. У разі використання інших шин, під-
йомних мачт, додаткового оснащення тощо значення можуть відрізнятися.

Технічні характеристики згідно з VDI 2198
Станом на: 04/2013
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1.1 Виробник (скорочена назва ) Jungheinrich

1.2 Позначення виробника ESC 316 ESC 316z

1.3 Привод Електричний

1.4
Ручне управління, повідкове, стоячи, сидячи, комплекту-
вальник

Сидячи

1.5 Вантажопідйомність/номінальне навантаження Q t 1,6

1.6 Відстань до центру ваги c мм 600

1.8 Відстань до вантажу x мм 860 874

1.9 Відстань між осями коліс (колісна база) y мм 1.648 1.692
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2.1.1 Загальна маса вкл. акумулятор (див. рядок 6,5)  кг 1.746 1.685

2.2 Навантаження на передню/задню вісь, з вантажем  кг 1.459 / 1.228 1.432 / 1.857

2.3 Навантаження на передню/задню вісь, без вантажу  кг 1.891 / 518 1.190 / 495
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3.1 Шини PU Vu

3.2 Розмір шин, спереду  мм Ø 230 x 77

3.3 Розмір шин, ззаду  мм Ø 85 x 85

3.4 Додаткові колеса (розміри)  мм Ø 140 x 54

3.5 Кількість передніх/задніх коліс (=ведучі) 2 - 1x / 4

3.6 Ширина колії, передні колеса b10 мм 645

3.7 Ширина колії, задні колеса b11 мм 385
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4.2 Мінімальна висота мачти h1 мм 1.995

4.3 Вільний хід h2 мм 100

4.4 Висота підйому h3 мм 2.800

4.5 Максимальна висота мачти h4 мм 3.422

4.6 Початковий підйом h5 мм 0 125

4.7 Висота захисного даху (кабіни) h6 мм 2.095

4.8 Висота сидіння/платформи оператора h7 мм 950

4.15 Висота опущених вил h13 мм 90

4.19 Загальна довжина l1 мм 2.125 2.155

4.20 Довжина зі спинкою вил l2 мм 975 1.005

4.21 Загальна ширина b1/b2 мм 930 930 / 930

4.22 Розміри вил s/e/l мм 60 / 185 / 1.150

4.25 Відстань між зовнішніми сторонами вил b5 мм 570

4.31 Дорожній просвіт з вантажем під мачтою m1 мм 30 0

4.32 Просвіт над підлогою посередині між осями m2 мм 30 25

4.33
Ширина міжстелажного проходу, піддон 1000 × 1200 
упоперек

Ast мм 2.310 2.383

4.34
Ширина міжстелажного проходу, піддон 800 × 1200 
уздовж

Ast мм 2.360 2.433

4.35 Радіус розвороту Wa мм 1.863 1.907
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5.1 Швидкість руху з вантажем/без вантажу  км/год 9,1 / 9,1

5.2 Швидкість підйому з вантажем/без вантажу  м/сек 0,13 / 0,24 0,14 / 0,23

5.3 Швидкість опускання з вантажем/без вантажу  м/сек 0,42 / 0,42 0,42 / 0,38

5.8 Макс. Підйом що долається з вантажем/без вантажу  % 7 / 12

5.10 Робоча гальмівна система Електричне
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6.1 Тяговий двигун, потужність S2 60 мін.  кВт 2,8

6.2 Двигун підйому, потужність S3 15%  кВт 3,0

6.3 Акумулятор відповідно до DIN 43531/35/36 A, B, C, ні ні

6.4 Напруга акумулятора/номінальна ємність K5
 В/А-
год

24 / 465

6.5 Вага акумулятора  кг 380

6.6 Споживання енергії за циклом VDI
 кВгод/
год

2,5

Ін
ш

е 8.1 Тип управління приводом AC SpeedControl



Скористайтесь перевагами

Ергономіка, що підвищує продук-
тивність
Розташування місця оператора перпен-
дикулярно до напрямку руху гарантує 
оптимальний огляд та перешкоджає 
болям у шиї через часту зміну напрямку 
руху. Захисний вимикач у просторі для 
ніг забезпечує максимальний рівень 
безпеки.
• Ширина транспортного засобу 930

мм забезпечує зручний простір для
ніг.

• Комфортне сидіння з регулюванням
залежно від ваги оператора.

• М’який підлокітник.
• М’яка оббивка в області колін.
• Поручень для безпечної посадки (і

водночас тримач, відсіків для речей 
або радіотерміналів).

Просте управління та відмінний 
круговий огляд
• Управління всіма функціями руху та

гідравліки за допомогою багатофунк-
ціонального важеля без необхідності
перехоплення.

• Пропорційна гідравліка для точного
позиціонування вантажу.

• Електричне рульове управління з
легким ходом.

• Захищена позиція сидіння всередині
замкненого контуру транспортного
засобу.

• Вільний огляд без стійок, які б цьому
перешкоджали; хороший огляд крізь
підйомну раму та захисний дах над 
оператором.

Інноваційна технологія трифазного 
струму
Зростання роботоздатності з одно-
часним зменшенням експлуатаційних 
витрат. Скористайтеся такими перева-
гами:
• Високий ККД із економними затрата-

ми енергії.
• Потужне прискорення.
• Швидка зміна напряму руху без «се-

кунди на роздуми».
• Відсутність вугільних щіток — тяго-

вий двигун не потребує технічного 
обслуговування.

• Гарантія 2-роки на тяговий двигун.

Комфортний і безпечний рух
Надійне регулювання швидкості за до-
помогою імпульсної системи управлін-
ня SpeedControl. SpeedControl гарантує 
максимальну безпеку та надзвичайно 
простий контроль швидкості руху в 
будь-якій ситуації.
• Захист від скочування назад на під-

йомах завдяки автоматичній активації
гальма.

• Постійна швидкість руху на підйомах/
спусках.

• Рекуперація енергії завдяки генера-
торному гальмуванню.

• Особливо плавний рух із безступін-
частим регулюванням.

Різноманітні можливості викори-
стання та висока маневреність
• Як варіант із механізмом додаткового

підйому, ESC 316z може піднімати
колісні балки незалежно від вил. Це
дозволяє легко долати нерівності
підлоги.

• Мала ширина робочого проходу та
добре захищене місце оператора для
безпечного використання у вузьких
робочих проходах.

Високопродуктивний акумулятор
• 3 PZS 465 А•год.
• Бокова заміна акумулятора за допо-

могою роликів.

Міцність і зручність технічного об-
слуговування
• Простий доступ до системи управ-

ління та електронного обладнання.
• Бічний отвір для доступу до привод-

ного відсіку.
• Міцна закрита рама.

Додаткове обладнання
• Різні можливості для зберігання

речей.
• Обігрів сидіння.
• Решітка для захисту вантажу.
• Дисплей (напрям руху, положення

тягових коліс, заряд акумулятора,
кількість годин роботи, годинник,
програми руху).
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ТОВ "ТГ"СТАЛКЕР"
м.Дніпро
проспект О. Поля 46а
+38 (099) 650 0 450
+38 (098) 650 0 450
+38 (073) 650 0 450
info@stalker.com.ua
stalker.com.ua

Підлогові підйомно-
транспортні засоби 

Jungheinrich відповідають 
європейським 

вимогам безпеки.

Заводи, центри збуту і 
сервіс Jungheinrich у Європі 

ISO 9001/ ISO 14001


