
Elektrische palletwagen met 
dwarsgeplaatste zitplaats
ESE 220-320
Hefhoogte: 125 mm / Draagvermogen: 2000 kg



De robuuste palletwagen
voor langere afstanden.
Ergonomisch manoeuvreren en transporteren.

De robuuste en comfortabele elektrische palletwagens ESE van de 2- en 3-serie zijn ideaal voor het middellange- en 
langeafstandstransport van zware goederen en voor het laden en lossen van vrachtwagens.

De dwars op de rijrichting geplaatste bestuurdersstoel biedt een uitstekend zicht rondom en zorgt voor ontspannen 
werkomstandigheden. Een voordeel dat vooral zijn vruchten afwerpt bij het vaak wisselen van rijrichting. Dat wordt 
bovendien ondersteund door de elektrische besturing.

De geoptimaliseerde ergonomische werkplek met gedempte vering ontlast de bestuurder. Het vaste staplatform is optioneel 
verkrijgbaar met vering om de bestuurder te beschermen tegen schokken.

De krachtige motor zorgt voor een hoge snelheid en een krachtige acceleratie. Dankzij onze optionele lithium-ion 
technologie zijn deze comfortabele krachtpatsers altijd beschikbaar, ook in een meerploegendienst. Dat wordt mogelijk 
gemaakt door korte laadtijden en snel tussentijds laden.

 

 

* In overeenstemming met onze garantievoorwaarden - zie website voor details.

Uw voordelen

• Zijdelingse rijpositie voor ergonomisch werken.

• Ideaal voor het laden en lossen van vrachtwagens en langere afstanden.

• Elektrische besturing voor moeiteloos manoeuvreren.

• Hoge snelheid en krachtige acceleratie.

• Display met aanduiding van de stuurwielstand en rijprogrammakeuze.

Gegarandeerde topprestaties.

Geen compromis. Met de Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus 
geven wij u een langdurige prestatiebelofte tot 8 jaar op onze 
hoogwaardige lithium-ion accu's. Topprestaties en een lange 
levensduur van de accu zijn immers essentieel voor uw 
succes.

100% tevredenheid. Gegarandeerd.

Wij zijn ervan overtuigd dat wij u met onze lithium-ion 
technologie zullen overtuigen. Daarom garanderen wij u dat u 
binnen 6 maanden na de levering eenvoudig en snel terug 
kunt keren naar de technologie die u oorspronkelijk gebruikte 
zonder opgave van redenen.



De Jungheinrich palletwagen
voor een maximaal klantvoordeel.

Efficiëntie Veiligheid Individualiteit
Maximale prestaties met de 
meest efficiënte trucks.

Beste voorwaarden voor 
veilig werken.

Een truck die net zo 
individueel is als uw bedrijf.

Een optimale energietoevoer 
resulteert in hoge snelheids- en 
acceleratiewaarden. Voor extra 
flexibiliteit is er onze optionele 
innovatieve lithium-ion technologie.

De gesloten bestuurdersplaats biedt 
een optimale bescherming voor de 
bestuurder in iedere rijstand. De 
zijdelingse zitpositie zorgt bovendien 
voor een perfect zicht rondom en 
nog veiliger manoeuvreren.

Ontworpen voor zittend werken, heeft 
ergonomie hier de hoogste prioriteit. 
Dit zorgt voor vermoeidheidsvrije 
werkomstandigheden in verschillende 
toepassingsscenario’s.

Efficiënt energiemanagement
• Optimale energievoorziening met 

accucapaciteiten tussen 375 Ah 
en 500 Ah.

• Snel wisselen van de accu door 
zijdelingse accuwissel.

Verkrijgbaar met lithium-ion- 
technologie
• Hoge beschikbaarheid dankzij 

extreem korte laadtijden.
• Geen accuwissel nodig.
• Kosten besparen door langere 

levensduur en minder onderhoud 
t.o.v. loodzuur accu's.

• Geen laadruimtes en ventilatie 
nodig, omdat er geen gasvorming 
plaatsvindt.

Meer veiligheid dankzij de gesloten 
rijpositie
• Optimale bescherming van de 

bestuurder in iedere positie 
dankzij centrale 
bestuurderspositie en gesloten 
truckcontour, vooral bij hectische 
situaties op de laadperrons.

Eenvoudige bediening en goed zicht 
rondom
• Optimaal zicht rondom door 

zijdelingse rijpositie.
• Soepele elektrische besturing en 

comfortabele 
bedieningselementen zorgen 
voor extra comfort.

Doordachte bedieningselementen
• De stabiele handgreep biedt een 

veilig houvast tijdens het staan.
• Snelheidsregeling met 

rijschakelaar.
• Geïntegreerde bediening van de 

heffunctie; overpakken is niet 
nodig.

• Keuze tussen rechts of links 
sturen.

Prestatiebevorderende ergonomie
• De dwars op de rijrichting 

geplaatste stoel garandeert een 
optimaal zicht en voorkomt 
nekproblemen bij het vaak wisselen 
van rijrichting.

• Een veiligheidsschakelaar in de 
voetruimte zorgt voor maximale 
veiligheid.

Maximaal comfort
• Opklapbare stoel als rugleuning 

wanneer de bestuurder staat.
• Voetensteun voor betere 

ondersteuning bij zitten en voor 
ontlasting van de benen.

• Gedempte vering zorgt voor 
ontlasting van de bestuurder. 
Geveerd staplatform (optie) voor 
een duidelijke demping van de 
schokken op de laadbrug tijdens 
het laden en lossen van 
vrachtwagens.



Modeloverzicht
Het passende model voor uw toepassingen:

Naam Capaciteit/last Rijsnelheid onbelast Werkbreedte (pallet 
800x1200 longitudi
naal)

Hefsnelheid onbelast

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

 

 

 

Gecertificeerd zijn de Jungheinrich 
Fabrieken in Norderstedt, Moosburg en 

Landsberg.
 

Jungheinrich intern transport materieel 
voldoet aan de Europese 
veiligheidsvoorschriften.  
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