Elektrische sta-/zitstapelaar
ESD 220
Hefhoogte: 1660 mm / Draagvermogen: 2000 kg

De veelzijdige stapelaar
voor langere afstanden.
Voor maximale efficiëntie bij dubbelniveau transport.

Onze veelzijdige en krachtige ESD 2 manoeuvreert in kleine ruimten net zo goed als hij efficiënt goederen transporteert over
langere afstanden. Naargelang de toepassing kunt u de stapelaar aan uw individuele behoeften aanpassen.
Met een breedte van 820 mm blinkt de ESD 2 uit door zijn maximale efficiëntie in smalle gangen, bijvoorbeeld bij het
positioneren van palletten via de zijkant van vrachtwagens of bij gebruik ervan in stapelmagazijnen. Met dubbelniveau
transport worden gelijktijdig twee palletten getransporteerd voor een maximale goederenomslag in het magazijn.
Uitstekend 360°-zicht en ergonomisch werken, zelfs bij frequent wisselen van richting, worden mogelijk gemaakt door de
zijdelingse zitpositie. Voor nog meer comfort zorgen het overzichtelijke display met alle belangrijke functies evenals de
soepele elektrische besturing.

Topprestaties zonder compromissen.
Met de Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus garanderen wij
duurzame prestaties gedurende 8 jaar op onze hoogwaardige
lithium-ion batterijen. Want we weten dat topprestaties en
een lange levensduur van de batterij essentieel zijn voor uw
succes.

100% tevredenheid. Gegarandeerd.
Wij zijn er zeker van dat we u zullen overtuigen met onze
lithium-iontechnologie. Wij garanderen u dan ook dat u
binnen 6 maanden na levering - zonder opgave van reden eenvoudig en snel terug kunt omschakelen naar de
oorspronkelijk door u gebruikte technologie.

* Onderworpen aan onze garantievoorwaarden. Zie onze website voor details.

Uw voordelen
• Ideaal voor dubbelniveau laden en lossen van vrachtwagens
• Robuust chassis voor intensieve toepassingen
• Ergonomische zitpositie voor een optimaal zicht
• Elektrische stuurinrichting voor moeiteloos manoeuvreren
• Compacte constructie voor kleine opslagruimten

Uw Jungheinrich-stapelaar
voor een maximaal klantenvoordeel.

Efficiëntie

Veiligheid

Individualiteit

Maximale prestaties met de De beste voorwaarden voor Een truck die net zo uniek is
meest efficiënte trucks.
veilig werken.
als uw bedrijf.
De ESD 2 is optimaal uitgerust voor
lange toepassingen: De uiterst
krachtige batterijen en een
gemakkelijke, snelle, zijdelingse
batterijwissel maken van de stapelaar
een betrouwbare partner met
indrukwekkende gebruikstijden.

Zorg met de ESD 2 voor maximale
veiligheid voor uw gebruiker tijdens
het werken. Het gesloten
bestuurdersplatform, een stabiele
handgreep en de
veiligheidsschakelaar in de
voetruimte zorgen voor maximale
bescherming bij elke rit.

Met de in de hoogte verstelbare
vloerplaat voor het aanpassen van de
zitpositie aan de grootte van de
bestuurder en met de nuttige opties,
zoals de uitvoering voor koude opslag,
passen onze ESD stapelaars perfect in
uw bedrijf.

Aandrijftechnologie
Comfortabel en veilig werken
• Optimale energievoorziening met • Gesloten bestuurderscabine:
batterijcapaciteiten tussen 260 Ah
Dankzij de centrale
en 465 Ah.
bestuurderspositie en het
• Tijdbesparende vervanging van de
gesloten truckchassis is de
batterijen door zijdelingse
bestuurder in elke rijsituatie
batterijwissel.
optimaal beschermd.
• Veiligheidsschakelaar in de
Beschikbaar met lithium-ion
voetenruimte voor maximale
technologie
veiligheid.
• Makkelijker instappen dankzij de
• Hoge beschikbaarheid dankzij
handgreep op het truckchassis,
uiterst korte laadtijden.
die bovendien als houder voor
• Geen batterijwissel nodig.
diverse functies fungeert.
• Kostenbesparingen door een
langere levensduur en
onderhoudsvrije werking in
vergelijking met loodzuur
batterijen.
• Geen laadruimte en ventilatie
nodig omdat er geen gasvorming
optreedt.

Ergonomische bestuurdersplaats
• De plaatsing van de
bestuurdersstoel dwars op de
rijrichting garandeert een optimaal
zicht en voorkomt nekproblemen
bij het veelvuldig wisselen van
rijrichting.
• Soepele elektrische besturing en
comfortabele
bedieningselementen.
• Dankzij de in de hoogte verstelbare
vloerplaat kan de zitpositie voor
gebruikers worden aangepast in
functie van de grootte van de
gebruiker.
Verdere bijkomende uitrusting
• Uitvoering voor koude opslag.
• Stoelverwarming.
• Schrijftablet.
• USB-laadpoort.

Modeloverzicht
Het passende model voor uw toepassingen:
Naam

Capaciteit/last

Hefhoogte (max.)

Rijsnelheid zon
der belasting

Werkbreedte
(pallet 800x1200
longitudinaal)

Hefsnelheid
zonder belasting

ESD 220

2000 kg

1660 mm

9,1 km/h

2399 mm

0,39 m/s
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Gecertificeerd zijn de Jungheinrich
Fabrieken in Norderstedt, Moosburg en
Landsberg.
Jungheinrich intern transport materieel
voldoet aan de Europese
veiligheidsvoorschriften.

