
Sähkökäyttöinen seisten tai sivuttain 
istuen ajettava lavansiirtovaunu
ESE 430
Nostokorkeus: 115 mm / Kantavuus: 3000 kg



Turvallinen sivuttain istuen 
ajettava trukki
intensiiviseen käyttöön.
Jopa kolmen lavan samanaikaiseen kuljetukseen.

Luotettavat ja kestävät sähkökäyttöiset mallisarjan 4 sivuttain istuen ajettavat ESE-lavansiirtovaunut ovat ihanteellinen 
ratkaisu useiden lavojen kuljetukseen pitkille matkoille. 48 V:n vaihtovirtamoottori takaa dynaamiset liikkeet ja suuret 
ajonopeudet, erinomaisen tehokkuuden ja työskentelytehon.

Varastoprosessien sujuvoittamiseksi ESE-trukissa on kiinnitetty erityistä huomiota turvallisuuteen ja ergonomiaan: 
Ajonopeutta, jarrua ja pitokytkintä hallitaan helposti ulottuvilla olevien poljinten avulla. Nostoa puolestaan ohjataan 
soloPILOT-ohjaimella helposti otetta muuttamatta.

Lisävarusteena saatava, korkeussäädettävä lattialevy ja säädettävä ohjauspyörä takaavat mukavan sivuttaisen istuma-asennon 
kaikenkokoisille kuljettajille. Ajosuunnan vaihtaminen sujuu aiempaa vaivattomammin 180°:n ja 360°:n ohjaustilojen ansiosta.

Erityisen suuri akkukapasiteetti ja todella kestävä rakenne tekevät ESE-trukista ihanteellisen apurin intensiiviseen ja 
pitkäkestoiseen käyttöön.

Edut pähkinänkuoressa

• Monilavakuljetus (jopa 3 kuormalavaa)

• Ergonominen ohjaamo

• 180°:n ja 360°:n ohjaus nopeisiin ajosuunnan muutoksiin

• Suuret ajonopeudet ja vaihtovirtatekniikka

• 48 V:n vaihtovirtamoottori dynaamisiin liikkeisiin



Jungheinrichin lavansiirtovaunu
ajaa asiakkaan etua.

Tehokkuus Turvallisuus Yksilöllisyys
Maksimaalista 
suorituskykyä 
tehokkaimpien trukkien 
avulla.

Parhaat edellytykset 
turvalliselle työskentelylle.

Trukki, joka on yhtä 
yksilöllinen kuin 
yrityksesikin.

Jungheinrichin vaihtovirtatekniikka 
tarkoittaa erinomaista suorituskykyä, 
alhaisempia käyttökustannuksia ja 
erityisen hyvää käytettävyyttä.

ESE-mallisarja on pitkäikäinen ja 
lähes huoltovapaa. Sen takaavat 
erityisen kestävä rakenne, teräsrunko 
ja vääntymättömät haarukat sekä 
huoltovapaa vaihtovirtamoottori. Ne 
tekevät trukin päivittäisestä käytöstä 
turvallista.

Ergonominen ohjaamo mukautuu 
täydellisesti kunkin käyttäjän mukaan. 
Runsas tila takaa mukavuuden kaikissa 
tilanteissa. Ja helposti käsillä olevat 
hallintalaitteet lisäävät sitä vielä 
entisestään.

Vaihtovirtatekniikan ansiosta 
taloudellisempi
• Sähäkkä kiihtyvyys.
• Huoltovapaat hiiliharjattomat 

moottorit takaavat erinomaisen 
käytettävyyden.

• Ajomoottorilla on kahden vuoden 
takuu.

Tehokas energianhallinta
• Tehokas lyijyakku: 4 x PzS 620 

Ah.
• Optimaalinen energiahuolto 

ESE 120 -mallissa 375−500 Ah:n 
akkuteholla ja ESE 220/320 - 
malleissa 465 Ah:n akkuteholla.

• Akkujen vaihtaminen sujuu 
nopeasti trukin sivusta.

Kestävä ja turvallinen
• Kestävä runko kestää jatkuvaa 

käyttöä täydellä 
nimelliskuormalla.

• Vääntymättömiä haarukoita ja 
erityisen vahvoja, 
erikoisteräksestä valmistettuja 
tukitankoja on saatavana useita 
eri malleja.

Vähentynyt huoltotarve
• Hiiliharjaton vaihtovirta- 

ajomoottori on huoltovapaa.
• Helppohuoltoinen, sillä kaikki 

komponentit ovat vaivattomasti 
käsiteltävissä.

Selkeä kuljettajan näyttö
• Laadukas näyttölaite tärkeimpien 

käyttötietojen näyttämiseen. 
•Ajosuunnan ja pyörän asennon 
näyttö.

• Ohjaavan pyörän asento.
• Akun varaustila ja jäljellä oleva 

käyttöaika.
• Nopeus.
• Ajetut kilometrit.
• Kolme säädettävää ajo-ohjelmaa 

erilaisiin käyttötarpeisiin.
• Käyttötunnit ja kellonaika.

Ergonominen ohjaamo
• Istuin, joka on säädettävissä 

(istuma-asento, paino) yksilöllisesti 
jokaisen kuljettajan mukaan.

• Kaltevuussäädettävä lattialevy 
(lisävaruste).

• Tärkeät hallintalaitteet käden 
ulottuvilla otetta muuttamatta.

• Runsaasti tilaa.
• 180°:n/360°:n vaihtovirtaohjaus ja 

optimoitu ohjauspyörän sijainti.
• Ohjauspyörän säätö

Vaivaton käyttö soloPILOT-ohjaimella
• Kaikkien hydraulitoimintojen ja 

äänimerkin käyttö sekä ajosuunnan 
valinta.

• Kaikki säätimet ovat kerralla 
näkyvissä, ja jokaisella käytetään 
vain yhtä toimintoa.

• Työskentely on millimetrintarkkaa 
kaikkien toimintojen herkän 
ohjautuvuuden ansiosta.

• Mukavat, pehmustetut käsinojat.



Mallivalikoima
Sopiva malli sovelluksiisi:

Nimi Kantavuus/kuorma Ajonopeus kuormatta Käytäväleveys (lava 
800 x 1 200 pitkittäin)

Nostonopeus kuor
matta

ESE 430 3000 kg 14 km/h 3953 mm 0,06 m/s

Jungheinrich Lift Truck Oy
Ahjonkulma 1
04220 Kerava
Tel. 010 616 8585
Fax 010 616 8580

info@jungheinrich.fi  
www.jungheinrich.fi

 

 

Tehtaamme Saksan Norderstedtissa, 
Moosburgissa ja Landsbergissa ovat 

sertifioituja.
 

Jungheinrich-trukit täyttävät 
eurooppalaiset turvallisuusvaatimukset.  
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