
Elektrische sta-/zitpallettruck
ESE 430
Hefhoogte: 115 mm / Draagvermogen: 3000 kg



De veilige dwarszitter
voor intensieve toepassingen.
Gelijktijdig tot 3 palletten transporteren.

De veilige en robuuste elektrische transpalletten met dwarszit ESE serie 4 zijn ideaal voor het transport van meerdere 
palletten over lange afstanden. De 48V AC-motor maakt dynamische bewegingspatronen en hoge snelheden mogelijk voor 
een maximale efficiëntie en handling.

Om de processen soepel te laten verlopen, biedt de ESE een bijzonder hoge graad van veiligheid en ergonomie: De 
snelheid, de remmen en de dodemansknop worden bediend via gemakkelijk bereikbare pedalen, terwijl de heffunctie 
eenvoudig met de soloPILOT-hendel wordt bediend.

De optionele, in hoogte verstelbare voetplaat en het verstelbare stuur staan garant voor een comfortabele, zijdelingse 
zitpositie voor elke bestuurder. Bovendien wordt het veranderen van rijrichting aanzienlijk vereenvoudigd door de 
mogelijkheid om te schakelen tussen de 180°- en de 360°-stuurmodus.

Bijzonder hoge batterijcapaciteiten en de uiterst robuuste constructie maken de ESE tot de ideale helper bij intensieve en 
langdurige toepassingen.

Uw voordelen

• Transport van meerdere palletten (tot 3 palletten)

• Ergonomische ingerichte bestuurdersplaats

• 180°/360° stuurmodus voor een snelle verandering van rijrichting

• Hoge rijsnelheden en AC-technologie

• 48V AC-motor voor dynamische bewegingsprocessen



Uw Jungheinrich-transpallet
voor een maximaal klantenvoordeel.

Efficiëntie Veiligheid Individualiteit
Maximale prestaties met de 
meest efficiënte trucks.

De beste voorwaarden voor 
veilig werken.

Een truck die net zo uniek is 
als uw bedrijf.

Met onze AC-technologie bieden wij 
maximale prestaties met lagere 
bedrijfskosten en een bijzonder grote 
operationele beschikbaarheid.

De ESE-serie is duurzaam en vergt 
weinig onderhoud dankzij een 
bijzonder robuuste constructie met 
een solide stalen chassis en 
torsiestijve vorken evenals een 
onderhoudsvrije AC-motor, voor 
dagelijks gebruik.

De ergonomische cabine kan perfect 
worden aangepast aan verschillende 
gebruikers. Het grote ruimte-aanbod 
garandeert in ieder geval comfort. Dat 
wordt nog versterkt door de vlotte 
bereikbaarheid van alle 
bedieningselementen.

Efficiënter dankzij de AC- 
technologie
• Krachtige acceleratie.
• Hoge inzetbaarheid dankzij de 

onderhoudsvrije motoren zonder 
koolborstels.

• 2 jaar garantie op de 
aandrijfmotor.

Efficiënt energiemanagement
• Krachtige loodzuur batterij: 4 PzS 

620 Ah.
• Optimale energievoorziening bij 

de ESE 120 met 
batterijcapaciteiten tussen 375 Ah 
en 500 Ah, bij de ESE 220/320 
met een batterij van 465 Ah.

• Snelle vervanging van de 
batterijen door zijdelingse 
batterijwissel.

Robuust en veilig
• Robuust chassis voor permanent 

gebruik met volle nominale 
belasting.

• Torsievrije vorken met bijzonder 
sterke randen van speciaal staal in 
verschillende uitvoeringen 
leverbaar.

Minder onderhoud
• Onderhoudsvrije AC- 

aandrijfmotor zonder 
koolborstels.

• Onderhoudsvriendelijk dankzij de 
vlotte bereikbaarheid van alle 
componenten.

Makkelijk afleesbare 
bestuurdersdisplay
• Hoogwaardig controle- 

instrument voor de indicatie van 
de belangrijkste bedrijfsgegevens. 
• Weergave van de rijrichting en 
de wielstand.

• Stuurstand.
• Batterijstatus met weergave van 

de resterende gebruikstijd.
• Snelheid.
• Afgelegde kilometers.
• 3 instelbare rijprogramma’s voor 

individuele aanpassingen aan elke 
toepassing.

• Bedrijfsuren en tijd.

Ergonomische bestuurdersplaats
• Stoel met instelmogelijkheden voor 

elke bestuurder (zitpositie/ 
lichaamsgewicht).

• Voetplaat met verstelbare helling 
(optioneel).

• Belangrijke bedieningselementen 
binnen handbereik.

• Veel ruimte.
• 180°/360° stuur met 

geoptimaliseerde stuurwielpositie.
• Instelbaar stuur

Eenvoudige bediening met soloPILOT
• Activering van alle hydraulische 

functies, rijrichtingskeuze en 
claxon.

• Alle regelinstrumenten bevinden 
zich in het gezichtsveld en hebben 
elk een duidelijke functie.

• Nauwkeurig werken door gevoelige 
aansturing van alle functies.

• Comfortabele armsteun.



Modeloverzicht
Het passende model voor uw toepassingen:

Naam Capaciteit/last Rijsnelheid zonder 
belasting

Werkbreedte (pallet 
800x1200 longitudi
naal)

Hefsnelheid zonder 
belasting

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

Jungheinrich NV
Researchpark Haasrode 1105 
Esperantolaan 1 
3001 Leuven (Heverlee)
 
Tél. 016 39 87 11

info@Jungheinrich.be  
www.Jungheinrich.be

 

 

Gecertificeerd zijn de Jungheinrich 
Fabrieken in Norderstedt, Moosburg en 

Landsberg.
 

Jungheinrich intern transport materieel 
voldoet aan de Europese 
veiligheidsvoorschriften.  
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