
Elektrisk låglyftande stå- och sittruck 
med tvärställd stol
ESE 430
Lyfthöjd: 115 mm / Lastkapacitet: 3000 kg



Den säkra trucken med tvärställd 
stol
för intensiva applikationer.
Transportera upp till 3 lastpallar samtidigt.

De säkra och robusta eldrivna ledtruckarna med tvärställd stol i ESE 4-serien är optimala för transport av flera lastpallar 
samtidigt över långa sträckor. 48 V-drivmotor med trefas växelströmsteknik ger dynamiska rörelsemönster och höga 
topphastigheter för maximal produktivitet.

ESE är extra säker och har optimal ergonomi för obehindrad förflyttning av gods: Hastighet, broms och dödmansgrepp 
kontrolleras med pedaler som är lätta att nå. Lyftfunktionerna hanteras enkelt utan att man behöver byta grepp via 
styrspaken soloPILOT.

Den höjdjusterbara fotplattan (tillval) och den justerbara ratten ger en bekväm, tvärställd sittposition för alla förare oavsett 
längd. Dessutom underlättas körriktningsbytena avsevärt genom möjligheten att växla mellan 180°- och 360°-styrläget.

Extra hög batterikapacitet och den extremt robusta konstruktionen gör ESE till den perfekta hjälpredan för intensiv och lång 
drift.

Fördelar

• Samtidig transport av flera pallar (upp till 3 pallar)

• Ergonomiskt utformad förarplats

• 180°-/360°-styrning för snabba körriktningsbyten

• Höga körhastigheter och växelströmsteknik

• 48 V-drivmotor med trefas växelströmsteknik för dynamisk körning



Din låglyftare från Jungheinrich
ger maximal nytta på lagret.

Effektivitet Säkerhet Individuell 
anpassning

Maximal kapacitet med de 
effektivaste truckarna.

Bästa förutsättningarna för 
säkert arbete.

En truck lika individuell som 
ditt företag.

Med vår växelströmsteknik får du 
högsta prestanda, låga driftkostnader 
och särskilt hög tillgänglighet.

ESE-serien har lång livslängd och 
kräver endast litet underhåll tack vare 
dess robusta konstruktion med solitt 
stålchassi och vridstyva gafflar samt 
den underhållsfria drivmotor med 
trefas växelströmsteknik för säker 
drift vid daglig drift.

Den ergonomiska förarhytten kan 
anpassas optimalt för olika truckförare. 
Det generösa utrymmet garanterar 
komfort. Alla styrreglage är lätta att nå.

Högre lönsamhet med 
växelströmsteknik
• Snabb acceleration.
• Hög tillgänglighet med 

underhållsfria motorer utan 
kolborstar.

• 2 års garanti på drivmotorn.

Effektiv energistyrning
• Kraftfullt blysyrabatteri: 4 PzS 620 

Ah.
• Optimal elförsörjning på ESE 120 

med en batterieffekt på mellan 
375 Ah och 500 Ah, och med ett 
465 Ah-batteri på ESE 220/320.

• Snabbt byte av batterierna tack 
vare batteribyte från sidan.

Robust och säker
• Robust chassi för permanent drift 

med full nominell lastvikt.
• Vridstyva gafflar av specialstål 

finns i många utföranden.

Låga underhållskostnader
• Underhållsfri drivmotor med 

trefas växelströmsteknik utan 
kolborstar.

• Servicevänlig med lätt åtkomst till 
alla komponenter.

Lättavläst förardisplay
• Högkvalitativa kontrollinstrument 

för visning av de viktigaste 
driftparametrarna. •Körriktnings- 
och hjullägesindikator.

• Styrvinkel.
• Batteriindikator med visning av 

laddningsstatus.
• Hastighet.
• Antal körda kilometer.
• 3 inställbara körprogram med 

individuella 
anpassningsmöjligheter för olika 
behov.

• Drifttimmar och klockslag.

Ergonomisk förarhytt
• Stol kan anpassas för olika förare 

(sittposition/kroppsvikt).
• Fotplatta vars lutning kan justeras 

(tillval).
• Viktiga styrreglage är lätt åtkomliga 

utan att du behöver byta grepp.
• Generöst utrymme.
• 180°-/360°-elektrisk servostyrning 

med optimerat rattläge.
• Rattjustering

Enkel användning med soloPILOT
• Aktivering av samtliga 

hydraulfunktioner samt val av 
körriktning och aktivering av tuta.

• Alla styrkontroller finns i förarens 
synfält och varje kontroll har en 
entydig funktion.

• Precision i arbetet med finkänslig 
styrning av alla funktionerna.

• Bekvämt armstöd.



Modellöversikt
Den rätta modellen för dina applikationer:

Namn Kapacitet / belastning Körhastighet utan 
last

Arbetsbredd (pall 
800x1200 längsgåen
de)

Lyfthastighet utan 
last

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

Jungheinrich Svenska AB
Huvudkontor:
Starrvägen 16
232 61 ARLÖV
Telefon 040 - 690 46 00
Telefax 040 - 690 46 99

kundkontakt@jungheinrich.se  
www.jungheinrich.se

 

 

Truckfabrikerna i Norderstedt, Moosburg 
och Landsberg i Tyskland är certifierade.  

Jungheinrichs truckar uppfyller de 
europeiska säkerhetskraven.  


	Elektrisk låglyftande stå- och sittruck med tvärställd stol
	ESE 430
	Lyfthöjd: 115 mm / Lastkapacitet: 3000 kg


	Den säkra trucken med tvärställd stol
	för intensiva applikationer.
	Transportera upp till 3 lastpallar samtidigt.
	Fördelar



	Din låglyftare från Jungheinrich
	ger maximal nytta på lagret.

	Modellöversikt
	Den rätta modellen för dina applikationer:


