
Transpalet electric cu scaun
ESE 220-320
Înălţime de ridicare: 125 mm / Capacitate de încărcare: 2000 kg



Transpaleții robuști
pentru trasee lungi.
Manevrare și transport în condiții ergonomice.

Transpaleții electrici ESE din seriile constructive 2 până la 3, robuști și confortabili, sunt ideali pentru transportul pe trasee 
medii și lungi a unor mărfuri grele, precum și pentru încărcarea și descărcarea autocamioanelor.

Poziționarea operatorului transversal față de direcția de deplasare oferă vizibilitate excelentă în toate direcțiile și o poziție de 
lucru relaxată. Un avantaj care se face simțit în special la schimbări dese ale direcției de deplasare. Sistemul de direcție 
electric oferă un suport suplimentar în acest sens.

Postul de lucru ergonomic și optimizat, dotat cu suspensie cu amortizare, asigură detensionarea operatorului. Platforma 
pentru operator fixă este disponibilă opțional cu suspensie, pentru a proteja operatorul împotriva șocurilor.

Motorul de mare putere asigură o viteză ridicată și accelerare rapidă. Datorită tehnologiei Li-ion, opționale, aceste pachete 
de forță confortabile se vor afla constant la dispoziția dvs., chiar și la utilizarea în mai multe schimburi de lucru. Acest lucru 
este posibil datorită intervalelor scurte de încărcare și încărcării intermediare rapide.

 

 

* Conform condițiilor noastre de garanție - consultați site-ul web pentru detalii.

Toate avantajele pe scurt

• Poziție laterală a operatorului pentru operare ergonomică

• Ideal pentru încărcarea și descărcarea autocamioanelor și pentru trasee lungi

• Sistem de direcție electric pentru manevrare ușoară

• Viteză ridicată și accelerație puternică

• Display cu indicarea poziției sistemului de direcție și selectarea programului de 
deplasare

Performanță de top fără compromisuri.

Cu Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus, vă oferim 
promisiunea performanței pe termen lung de până la 8 ani 
pentru bateriile noastre litiu-ion de înaltă calitate. Pentru că 
știm: Performanța ridicată și o durată de viață lungă a bateriei 
sunt esențiale pentru succesul dumneavoastră.

Satisfacție 100 %. Garantat.

Suntem siguri că vă vom convinge cu tehnologia noastră 
Litiu-Ion. De aceea, vă garantăm că în termen de 6 luni de la 
livrare aveți posibilitatea de a reveni simplu și rapid la 
tehnologia folosită inițial de dumneavoastră - fără nicio 
justificare.



Transpaletul Jungheinrich cu operare 
la mică înălțime
cu avantaje maxime pentru client.

Eficiență Siguranță Individualitate
Performanțe maxime cu 
cele mai eficiente utilaje.

Cele mai bune condiții 
pentru lucrul în siguranță.

Un utilaj la fel de unic ca și 
afacerea dumneavoastră.

Alimentarea optimă cu energie vă 
asigură valori ridicate în ceea ce 
privește viteza și accelerația. Pentru 
un plus de flexibilitate aveți la 
dispoziție, opțional, tehnologia 
noastră inovatoare Litiu-Ion.

Spaţiul operatorului închis îi oferă 
acestuia protecţie optimă în orice 
poziţie din timpul deplasării. 
Amplasarea laterală a scaunului 
asigură în plus vizibilitate perfectă în 
toate direcțiile, pentru manevrare în 
şi mai mare siguranţă.

Ergonomia este aici esențială, operarea 
realizându-se de pe scaun. În cazul 
acestor modele este garantat lucrul 
fără efort, în cele mai diverse scenarii 
de utilizare.

Management eficient al energiei.
• Alimentare optimă cu energie cu 

o putere a bateriei între 375 Ah și 
500 Ah.

• Înlocuire rapidă a bateriei prin 
schimbarea acesteia din lateral.

Disponibil cu tehnologie Litiu-Ion
• Disponibilitate ridicată, datorită 

intervalului de încărcare extrem 
de scurt.

• Nu este necesară schimbarea 
bateriei.

• Reducerea costurilor faţă de 
bateriile Plumb/acid, datorită 
duratei de viaţă mai lungi şi 
faptului că nu necesită întreţinere.

• Lipsa necesității spațiilor pentru 
încărcare și a ventilației, dat fiind 
că nu se generează gaze.

Siguranţă crescută datorită spaţiului 
închis al operatorului
• Datorită poziției centrale a 

operatorului și structurii închise a 
echipamentului, operatorul este 
protejat în mod optim în orice 
poziție, în special în rampele de 
încărcare.

Operare simplă şi vizibilitate optimă 
în toate direcţiile
• Vizibilitate optimă în toate 

direcțiile datorită poziţiei laterale 
a operatorului.

• Sistemul de direcţie electric, uşor 
de manevrat şi elementele de 
operare confortabile asigură un 
confort suplimentar.

Elemente de operare atent gândite
• Mânerul stabil oferă un sprijin 

sigur pentru poziția în picioare.
• Reglarea vitezei de la controlerul 

de deplasare.
• Butonul pentru funcţia de ridicare 

poate fi acţionat fără a fi necesară 
schimbarea poziţiei mâinii.

• Se poate opta între postul de 
operare pe dreapta sau pe stânga.

Ergonomie care stimulează 
productivitatea
• Amplasarea postului operatorului 

transversal faţă de direcţia de 
deplasare asigură vizibilitate optimă 
şi previne afectiuni ale coloanei din 
cauza deselor schimbări de direcţie.

• Un întrerupător de siguranţă din 
compartimentul pentru picioare 
asigură un maxim de siguranţă.

Confort maxim
• Scaun rabatabil pe post de spătar la 

operarea de pe platformă.
• Spațiu pentru picioare pentru un 

sprijin mai bun în timpul șederii, 
precum și pentru detensionarea 
picioarelor.

• Suspensia cu amortizare asigură 
detensionarea operatorului. 
Platformă pentru operator cu 
amortizare (opțional), pentru 
reducerea clară a impacturilor la 
rampă în timpul încărcării și 
descărcării camioanelor.



Prezentare generală
Soluția potrivită pentru aplicațiile dvs.:

Denumire echipa
ment

Capacitate de încăr
care / sarcină

Viteza de deplasare 
fără sarcină

Lățime culoar de lu
cru (palet 800x1200 
manipulat longitudi
nal)

Viteza de ridicare fă
ră sarcină

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 România S.R.L.
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