
Elektrisk palleløfter med sidevendt 
sæde
ESE 430
Løftehøjde: 115 mm / Lasteevne: 3000 kg



Den sikre model med sidevendt 
sæde
til intensive indsatser.
Transport af op til 3 paller ad gangen.

Den sikre og robuste elpalleløfter med sidevendt sæde, ESE i 4-serien, er ideel til transport af flere paller over lange 
strækninger. Vekselstrømsmotoren på 48 V muliggør dynamiske bevægelsesforløb og høje sluthastigheder samt den højeste 
effektivitet og omlæsningskapacitet.

For at sikre problemløse processer har ESE en særlig høj sikkerhed og ergonomi: Hastighed, bremse og dødemandsknap 
kontrolleres let med pedaler, der er lette at nå, og løftet styres enkelt med styregrebet soloPILOT uden at flytte hånden.

Med den højdeindstillelige fodplade, der fås som tilvalg, og det indstillelige rat får alle truckførere en behagelig, sidevendt 
siddeposition. Endvidere er skift af køreretning forenklet meget med skiftemuligheden mellem 180°- og 360°- 
styretilstanden.

Særligt høje batterikapaciteter og den ekstremt robuste konstruktion gør ESE’en til den perfekte hjælper ved intensive og 
lange indsatser.

Alle fordele ved første øjekast

• Transport af flere paller (op til 3 paller)

• Ergonomisk udformet førerplads

• 180°-/360°-styring til hurtige retningsskift

• Høje kørehastigheder og vekselstrømsteknik

• 48-V-vekselstrømsmotor giver dynamiske bevægelsesforløb



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.

Med vores vekselstrømsteknik giver 
vi dig den højeste effekt og lave 
driftsomkostninger samt en særlig 
høj tilgængelighed.

ESE-serien er holdbar og kræver 
meget lidt vedligeholdelse takket 
være den særligt robuste 
konstruktion med et solidt stålchassis 
og vridningsfrie gafler samt den 
vedligeholdelsesfrie 
vekselstrømskøremotor. Det giver 
sikkert arbejde på lageret.

Det ergonomiske cockpit kan tilpasses 
perfekt til forskellige brugere. Der er 
god plads, så komforten er sikret. 
Denne øges af, at alle 
betjeningselementer er anbragt, så de 
er let tilgængelige.

Bedre økonomi med 
vekselstrømsteknik
• Kraftig acceleration.
• Vedligeholdelsesfrie motorer 

uden kulbørster giver lang 
oppetid.

• 2 års garanti på køremotoren.

Effektiv energistyring
• Kraftigt blysyrebatteri: 4 PzS 620 

Ah.
• Optimal energiforsyning ved ESE 

120 med batteriydelser på mellem 
375 Ah og 500 Ah, ved ESE 
220/320 med et 465-Ah-batteri.

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

Robust og sikker
• Robust chassis til permanent 

anvendelse med fuld nominel 
last.

• Vridningsstabile gafler med 
særligt kraftige plader i 
specialstål, kan fås i mange 
versioner.

Mindre besvær med vedligeholdelse
• Vedligeholdelsesfri 

vekselstrømsmotor uden 
kulbørster.

• Servicevenlighed på grund af let 
adgang til alle komponenter.

Letaflæseligt førerdisplay
• Førsteklasses kontrolinstrument 

til visning af de vigtigste 
driftsdata. •Visning af køreretning 
og hjulstilling.

• Styrestilling.
• Batteritilstand med visning af 

restladning.
• Hastighed.
• Kørte kilometer.
• 3 køreprogrammer, der kan 

indstilles, så der opnås individuel 
tilpasning til ethvert behov.

• Driftstimer og klokkeslæt.

Ergonomisk cockpit
• Sæde med indstillingsmuligheder 

(siddeposition/kropsvægt) til alle 
brugere.

• Fodplade, hvis hældning kan 
indstilles (tilvalg).

• Vigtige betjeningselementer kan 
nås uden at flytte hånden.

• Meget rummelig.
• 180°-/ 360°-vekselstrømsstyring 

med optimeret ratposition.
• Indstilling af rattet

Enkel betjening med soloPILOT
• Aktivering af samtlige 

hydraulikfunktioner samt valg af 
køreretning og horn.

• Alle betjeningselementer er 
placeret inden for synsfeltet og har 
en entydig funktion.

• Præcist arbejde med præcis styring 
af alle funktioner.

• Bekvemt armlæn.



Model Oversigt
Den rigtige model til dine applikationer:

Navn Kapacitet / belastning Kørehastighed uden 
last

Arbejdsbredde (pall 
800x1200 langsgåen
de)

Løftehastighed uden 
last

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