
Elektrisk stabler for stående/siddende 
fører
ESD 220
Løftehøjde: 1660 mm / Lasteevne: 2000 kg



Den alsidige, højtløftende 
palleløfter
til længere strækninger.
Til højeste effektivitet i dobbeltstabling.

Med vores alsidige og stærke ESD 2 er det lige så let at manøvrere i trange omgivelser som ved varetransport over længere 
strækninger. Afhængigt af indsatsscenariet kan trucken tilpasses dine individuelle anvendelsesbetingelser.

Med en bredde på 820 mm imponerer ESD 2 med optimal effektivitet i korte arbejdsgangbredder som ved placering af paller 
langs siderne i lastbiler ved indsats i bloklageret. Der opnås maksimal vareomlæsning på lageret med samtidig transport af to 
paller takket være dobbeltstabling.

Den sidevendte køreposition giver fantastisk udsyn hele vejen rundt og afslappet arbejde, også ved hyppige skift af 
køreretning. Det overskuelige display med alle vigtige funktioner og den letgående, elektrisk styring øger komforten.

 

 

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

Alle fordele ved første øjekast

• Ideel til af- og pålæsning af lastbiler med dobbeltstabling

• Robust chassis til de højeste krav

• Ergonomisk siddeposition giver det bedste udsyn

• Elektrisk styring giver let rangering

• Kompakt truck til lagerområder med lidt plads

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 højtløftende palleløfter fra 
Jungheinrich
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.

ESD 2 er optimalt udstyret til lang 
tids anvendelse: De ekstremt 
ydelsesstærke batterier og et 
komfortabelt samt sikkert batteriskift 
i siden gør trucken til en pålidelig 
partner med imponerende 
anvendelsestider.

Med ESD 2 er dine førere maksimalt 
beskyttet under arbejdet. Den 
lukkede førerplads, et stabilt 
køregreb samt sikkerhedskontakten i 
fodrummet giver maksimal 
beskyttelse ved hver kørsel.

Med den højdejusterbare bundplade, 
der gør det muligt at tilpasse sædet 
efter brugerens størrelse, samt nyttigt 
ekstraudstyr som kølehusversionen 
tilpasser vores ESD-truck sig optimalt 
til din virksomhed.

Fremdriftsteknologi
• Optimal energiforsyning med 

batterieffekter på mellem 260 Ah 
og 465 Ah.

• Med batteriskiftet i siden udskiftes 
batterierne hurtigt.

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

ekstremt korte ladetider.
• Intet behov for batteriskift.
• Besparelser som følge af længere 

levetid og ingen vedligeholdelse i 
forhold til blysyrebatterier.

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

Komfortabelt og sikkert arbejde
• Lukket førerplads: Takket være 

den centrale førerposition og den 
lukkede truckkontur er føreren 
optimalt beskyttet i enhver 
køresituation.

• Sikkerhedsafbryder i fodrummet 
giver maksimal sikkerhed.

• Indstigningen lettes med grebet i 
truckens chassis, der også 
fungerer som holder til forskellige 
funktioner.

Ergonomisk arbejdsplads for føreren
• Førerplads på tværs af 

køreretningen sikrer optimale 
udsynsforhold og forebygger 
nakkeproblemer som følge af 
hyppige køreretningsskift.

• Letbevægelig elektrisk styring og 
komfortable betjeningselementer.

• Den højdejusterbare bundplade gør 
det muligt at tilpasse sædets 
position efter brugere med 
forskellige størrelser.

Andet ekstraudstyr
• Kølehusversion.
• Sædevarme.
• Skriveunderlag.
• USB-opladningsport.



Model Oversigt
Den rigtige model til dine applikationer:

Navn Kapacitet / be
lastning

Løftehøjde 
(maks.)

Kørehastighed 
uden last

Arbejdsbredde 
(pall 800x1200 
langsgående)

Løftehastighed 
uden last

ESD 220 2000 kg 1660 mm 9,1 km/h 2399 mm 0,39 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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