
Elektrisk palleløfter med sidevendt 
sæde
ESE 220-320
Løftehøjde: 125 mm / Lasteevne: 2000 kg



De robuste palleløftere
til længere strækninger.
Ergonomisk rangering og transport.

De robuste og komfortable, elektriske ESE-palleløftere i serierne 2 og 3 egner sig perfekt til transport af tunge varer over 
mellemlange og lange strækninger samt til på- og aflæsning af lastbiler.

Førerpositionens placering på tværs af køreretningen giver et glimrende udsyn hele vejen rundt og mulighed for afslappet 
arbejde. En fordel, der særligt mærkes i forbindelse med hyppige skift af køreretning. Dette understøttes endvidere af den 
elektriske styring.

Den optimerede, ergonomiske arbejdsplads med dæmpet affjedring aflaster brugeren. Den faste ståplade kan fås med 
affjedring som tilvalg, så føreren er beskyttet mod stød.

Den kraftige motor sikrer høj hastighed og hurtig acceleration. Med vores litium-ion-teknologi som tilvalg står denne 
komfortable kraftpakke altid til rådighed, også ved flerholdsdrift. Det er muligt takket være korte opladningstider og hurtige 
mellemopladninger.

 

 

*I forbindelse med vores garanti bestemmelser – se på hjemmesiden for yderligere detaljer.

Alle fordele ved første øjekast

• Den sidevendte køreposition giver ergonomisk arbejde

• Ideel til på- og aflæsning af lastbiler og til længere strækninger

• Elektrisk styring giver let rangering

• Høje hastigheds- og accelerationsværdier

• Display med visning af ratstilling og valg af køreprogram

Ingen bekymringer. Ingen kompromisser

Med jungheinrich’s Li-ion Guarantee Plus, giver vi dig en lang 
tids ydelses garanti på 8 år, på vores high-quality Li-ion 
batterier, hvorfor du kan koncentrere dig om dine opgaver, 
uden bekymringer.

100 % tilfredshed. Garanteret.

Vi er sikre på, at vores litium-ion-teknologi vil overbevise dig. 
Derfor garanterer vi dig, at du inden for 6 måneder efter 
leveringen hurtigt og let kan skifte tilbage til den teknologi, du 
anvendte tidligere, uden at du behøver at angive, hvorfor du 
ønsker det.



Din Jungheinrich-palleløfter
giver maksimale fordele.

Effektivitet Sikkerhed Individualitet
Maksimal ydelse med de 
mest effektive trucks.

De bedste forudsætninger 
for sikkert arbejde.

En truck, der er lige så 
individuel som din 
virksomhed.

En optimal energiforsyning giver dig 
høje hastigheds- og 
accelerationsværdier. Med vores 
innovative litium-ion-teknologi som 
tilvalg får du ekstra fleksibilitet.

Den lukkede førerplads yder føreren 
optimal beskyttelse i enhver 
køresituation. Den sidevendte 
siddeposition giver desuden perfekt 
udsyn hele vejen rundt og dermed 
endnu mere sikker rangering.

Trucken betjenes siddende, og her er 
ergonomien i centrum. Med disse 
modeller er arbejdet i forskellige 
indsatsscenarier ikke trættende.

Effektiv energistyring
• Optimal energiforsyning med 

batterieffekter på mellem 375 Ah 
og 500 Ah.

• Batteriskiftet i siden gør det nemt 
og hurtigt at skifte batteri.

Kan fås med litium-ion-teknologi
• Høj tilgængelighed takket være 

ekstremt korte ladetider.
• Intet behov for batteriskift.
• Lavere udgifter som følge af 

længere levetid og minimal 
vedligeholdelse i forhold til 
blysyrebatterier.

• Intet behov for laderum og 
ventilation, da der ikke sker 
nogen gasdannelse.

Øget sikkerhed takket være lukket 
førerplads
• Optimal beskyttelse af brugeren i 

enhver køresituation med 
betjeningsposition i midten og 
lukket truckstruktur, især i 
hektiske situationer på 
læsseramper.

Enkel betjening og godt udsyn hele 
vejen rundt
• Sidevendt køreposition giver 

optimalt udsyn hele vejen rundt.
• Letgående, elektrisk styring og 

komfortable betjeningselementer 
sørger for ekstra komfort.

Smarte betjeningselementer
• Det stabile kørehåndtag giver et 

sikkert greb i stående position.
• Hastigheden reguleres med 

kørekontakten.
• Knap til løftefunktion betjenes 

uden at skulle flytte hånden.
• Der kan vælges mellem styring i 

højre og venstre side.

Ydelsesfremmende ergonomi
• Den sidevendte placering af 

førerpladsen på tværs af 
køreretningen sikrer optimale 
sigtforhold og forebygger 
nakkeproblemer som følge af 
hyppige køreretningsskift.

• En sikkerhedsafbryder i fodrummet 
giver maksimal sikkerhed.

Maksimal komfort
• Det opklappede sæde fungerer 

som ryglæn, når brugeren står op.
• Fodstøtte giver bedre støtte i 

siddende position og aflaster 
benene.

• Dæmpet affjedring aflaster 
brugeren. Affjedret ståplade (tilvalg) 
reducerer i høj grad stød på 
rampen ved af- og pålæsning af 
lastbiler.



Model Oversigt
Den rigtige model til dine applikationer:

Navn Kapacitet / belastning Kørehastighed uden 
last

Arbejdsbredde (pall 
800x1200 langsgåen
de)

Løftehastighed uden 
last

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

Jungheinrich Danmark A/S
Øst: Mårkærvej 3, 2630 Taastrup
Vest: Vrøndingvej 5, 8700 Horsens
Telefon 7027 6040
Telefax 7027 6041

kontakt@jungheinrich.dk  
www.jungheinrich.dk

 

 

Vores fabrikker i Norderstedt, Moosburg 
og Landsberg er certificeret.  

Jungheinrich truck opfylder de 
europæiske sikkerhedskrav.  
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