
Elektrisk ledstaplare med tvärställd 
förarstol
ESC 214-316
Lyfthöjd: 2800-6200 mm / Lastkapacitet: 1400-1600 kg



De kompakta truckarna med 
tvärställd stol
för höga lyfthöjder.
Med initiallyft för ojämna underlag.

Våra ergonomiska och robusta ESC-staplare med tvärställd stol i serie 2 och 3 är optimala för intensiv drift på höga höjder 
och vid transport över längre sträckor. Tack vare den kompakta designen och det stabila chassit lämpar de sig perfekt för 
krävande drift på blocklagret eller i trånga lagerutrymmen.

ESC har en kraftfull driv- och lyftmotor och kommer enkelt upp i höga hastigheter och imponerar med snabb acceleration 
för säker och effektiv varutransport. Genom den tvärställda sittpositionen behåller truckföraren alltid överblicken, och 
multifunktionsspaken möjliggör enkla riktningsändringar med små styrrörelser.

Med serie 2 manövrerar du enkelt vid korta arbetsgångbredder, och serie 3 erbjuder maximal åkkomfort genom mer 
benutrymme.

 

 

* I enlighet med våra garantivillkor – se vår hemsida för detaljer.

Fördelar

• Växelströmsteknik för dynamiska rörelsemönster.

• Höga hastighets- och accelerationsvärden.

• Ergonomisk sittposition för bästa sikt.

• Multifunktionsspak för enkel manövrering.

• Initiallyft för ojämna underlag finns tillgänglig.

Inga bekymmer. Ingen kompromiss

Med Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus ger vi dig ett löfte 
om långvarig prestanda upp till 8 år för våra högkvalitativa Li- 
ion batterier, fullt fokus på era arbetsuppgifter utan oro.

100 % belåtenhet. Garanterat.

Vi är säkra på att du kommer att bli nöjd med vår 
litiumjonteknik. Därför garanterar vi att du snabbt och enkelt 
kan byta tillbaka till den teknik som du ursprungligen använde 
när som helst inom de första 6 månaderna, utan att behöva 
ange något skäl.



Din staplare från Jungheinrich.
Ger maximal nytta på lagret.

Individuell 
anpassning

Effektivitet Säkerhet

En truck lika individuell 
som ditt företag.

Maximal kapacitet med de 
effektivaste truckarna.

De bästa förutsättningarna 
för säkert arbete.

Eftersom användningsförhållandena 
är olika har vi konstruerat våra ESC- 
truckar så att de enkelt och flexibelt 
anpassar sig efter varje situation. Om 
du måste köra över ojämnheter i 
marken rekommenderar vi 
utförandet med initiallyft som är 
tillval.

Innovativ växelströmsteknik ger 
smidig körning med kraftig 
acceleration och snabba 
riktningsändringar, och den 
avancerade litiumjontekniken 
garanterar extremt korta 
laddningstider samtidigt som energin 
utnyttjas optimalt.

Perfekt sikt runt om tillsammans med 
intuitiva reglage garanterar maximalt 
skydd i arbetet. ESC- 
säkerhetskonceptet avrundas med 
körreglering och skydd mot oavsiktlig 
bakåtrullning.

Prestationshöjande ergonomi
• Optimala siktförhållanden och 

nacksmärtor förebyggs tack vare 
att förarplatsen är tvärställd mot 
körriktningen.

• Säkerhetsbrytare i fotutrymmet 
för maximal säkerhet.

• Komfortstol med viktinställning 
och stoppning för knän och 
armstöd.

• Handtag för säker in- och 
utstigning.

Mångsidig användning och enkel 
manövrering
• Stödben som kan lyftas 

oberoende av gafflarna på 
varianten med initiallyft för att 
enkelt köra över ojämnheter i 
marken.

• Smal arbetsgångbredd och väl 
skyddad förarposition ger optimal 
drift i trånga lagerutrymmen.

Extrautrustning
• Gott om förvaringsmöjligheter.
• Uppvärmt säte.
• Mångsidig displayindikering.
• Floor-Spot som varningszonsljus.

Innovativ växelströmsteknik
• Hög prestanda samtidigt som 

driftkostnaderna sänks.
• Hög verkningsgrad med bästa 

energihushållning.
• Kraftfull acceleration och snabba 

körriktningsbyten.
• Underhållsfri drivmotor utan 

kolborstar.

Går att få med litiumjonteknik
• Lägre kostnader genom längre 

livslängd och underhållsfritt 
jämfört med blysyrabatterier.

• Hög tillgänglighet genom extremt 
korta laddningstider.

• Inget batteribyte behövs.
• Varken laddningsrum eller 

ventilation behövs eftersom ingen 
gas bildas vid laddningen.

Långa drifttider med ett 
blysyrabatteri
• Kraftfullt batteri.
• Batteribyte från sidan med rullar.

Bekväm och säker körning
• Hastighetsreglering och exakt 

kontroll av hastigheten genom 
impulsstyrning för maximal 
säkerhet under körning.

• Automatiskt aktiverad broms som 
skydd mot oavsiktlig bakåtrullning i 
lutningar.

• Konstant hastighet i uppförs- eller 
nedförslutning.

• Energiåtervinning genom 
regenerativ inbromsning.

Enkel manövrering och bra sikt runt 
om
• Manövrering av alla kör- och 

lyftfunktioner sker med 
multifunktionsspaken utan att 
föraren behöver byta grepp.

• Fri sikt runt om och bra sikt genom 
lyftstativet och förarskyddstaket.

• Proportionalhydraulik ger exakt 
lastpositionering.

• Lättgående elektrisk styrning.
• Skyddad sittposition inne i den 

slutna truckkonstruktionen.

Robust och lätt att serva
• Lätt att komma åt styrenhet och 

elektronik.
• Öppning på sidan till 

motorrummet.
• Robust slutet chassi.



Modellöversikt
Den rätta modellen för dina applikationer:

Namn Kapacitet / be
lastning

Lyfthöjd (max.) Körhastighet ut
an last

Arbetsbredd (pall 
800x1200 längs
gående)

Lyfthastighet ut
an last

ESC 214 1400 kg 5350 mm 9,1 km/h 2383 mm 0,24 m/s

ESC 216 1600 kg 6200 mm 9,1 km/h 2383 mm 0,24 m/s

ESC 214z 1400 kg 5350 mm 9,1 km/h 2398 mm 0,23 m/s

ESC 216z 1600 kg 6200 mm 9,1 km/h 2398 mm 0,23 m/s

ESC 316 1600 kg 6200 mm 9,1 km/h 2360 mm 0,24 m/s

ESC 316z 1600 kg 6200 mm 9,1 km/h 2433 mm 0,23 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.  
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