
Elektrische palletwagen met 
dwarsgeplaatste bestuurdersplaats
ESE 430
Hefhoogte: 115 mm / Draagvermogen: 3000 kg



De veilige palletwagen met 
dwarsgeplaatste bediening
voor intensieve toepassingen.
Gelijktijdig tot 3 pallets transporteren.

De veilige en robuuste elektrische palletwagens ESE van de 4-serie met dwarsgeplaatste bediening zijn ideaal voor het 
transport van meerdere pallets over lange afstanden. Daarbij zorgt de 48 V-draaistroommotor voor dynamische 
bewegingsprocessen en hoge snelheden voor een maximale efficiëntie en omslag.

Om soepele processen te waarborgen, biedt de ESE een bijzonder hoge mate 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 voetbediening en het instelbare stuurwiel staan garant voor een comfortabele 
zijdelingse zitpositie voor elke bestuurder. Bovendien worden rijrichtingsveranderingen duidelijk vereenvoudigd dankzij de 
omschakelmogelijkheid tussen de 180°- en de 360°-stuurmodus.

Bijzonder hoge accucapaciteiten en een extreem robuuste constructie maakt de ESE tot de ideale kracht bij een intensieve 
en langdurige inzet.

Uw voordelen

• Transport van meerdere pallets tegelijkertijd (tot 3 pallets).

• Ergonomische inrichting van de bestuurdersplaats.

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

• Hoge rijsnelheden en draaistroomtechniek.

• 48 V-draaistroommotor voor dynamische bewegingsprocessen.



De Jungheinrich palletwagen
voor een maximaal klantvoordeel.

Efficiëntie Veiligheid Individualiteit
Maximale prestaties met de 
meest efficiënte trucks.

Beste voorwaarden voor 
veilig werken.

Een truck die net zo 
individueel is als uw bedrijf.

Met onze draaistroomtechniek 
bieden wij een maximaal vermogen 
bij geringere bedrijfskosten en een 
bijzonder hoge beschikbaarheid.

De ESE-serie is duurzaam en vergt 
weinig onderhoud dankzij een 
bijzonder robuuste constructie met 
een solide stalen chassis en 
torsiestijve vorken. De 
onderhoudsvrije draaistroommotor 
zorgt voor een betrouwbare werking 
bij het dagelijks gebruik.

De ergonomische cockpit kan perfect 
worden aangepast aan verschillende 
bestuurders. De royale ruimte 
garandeert in ieder geval comfort. Dat 
wordt nog versterkt door de snelle 
bereikbaarheid van alle 
bedieningselementen.

Efficiënter dankzij de 
draaistroomtechniek
• Krachtige acceleratie.
• Hoge mate van inzetbaarheid 

door onderhoudsvrije motoren 
zonder koolborstels.

• 2 jaar garantie op de rijmotor.

Efficiënt energiemanagement
• Krachtige loodzuuraccu's: 4 PzS 

620 Ah.
• Optimale energievoorziening bij 

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

• Snel wisselen van de accu door 
zijdelingse accuwissel.

Robuust en veilig
• Robuust chassis voor permanent 

gebruik met volle nominale 
capaciteit.

• Torsiestijve vorken met zeer 
stevige verbindingstangen van 
speciaal staal. Leverbaar in vele 
maten.

Minder onderhoud
• Onderhoudsvrije draaistroom 

rijmotor zonder koolborstels.
• Onderhoudsvriendelijk door 

eenvoudige toegang tot alle 
componenten.

Makkelijk afleesbare 
bestuurdersdisplay
• Hoogwaardig controle- 

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

• Stuurwielstand.
• Accustatus met aanduiding van 

de resterende tijd.
• Snelheid.
• Gereden kilometers.
• 3 instelbare rijprogramma's voor 

aanpassing aan elke situatie.
• Draaiuren en tijd.

Ergonomische cockpit
• Stoel met instelmogelijkheden voor 

elke bestuurder (zitpositie/ 
lichaamsgewicht).

• In hoek verstelbare voetenplaat 
(optie).

• Belangrijke bedieningselementen 
zijn direct bereikbaar.

• Veel ruimte.
• 180°/360° besturing met 

ergonomisch stuurwiel.
• Stuurverstelling

Eenvoudige bediening met soloPILOT
• Activering van alle hydraulische 

functies, rijrichtingskeuze en 
claxon.

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

• Nauwkeurig werken door gevoelige 
aansturing van alle functies.

• Comfortabele armleuning.



Modeloverzicht
Het passende model voor uw toepassingen:

Naam Capaciteit/last Rijsnelheid onbelast Werkbreedte (pallet 
800x1200 longitudi
naal)

Hefsnelheid onbelast

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

 

 

 

Gecertificeerd zijn de Jungheinrich 
Fabrieken in Norderstedt, Moosburg en 

Landsberg.
 

Jungheinrich intern transport materieel 
voldoet aan de Europese 
veiligheidsvoorschriften.  


	Elektrische palletwagen met dwarsgeplaatste bestuurdersplaats
	ESE 430
	Hefhoogte: 115 mm / Draagvermogen: 3000 kg


	De veilige palletwagen met dwarsgeplaatste bediening
	voor intensieve toepassingen.
	Gelijktijdig tot 3 pallets transporteren.
	Uw voordelen



	De Jungheinrich palletwagen
	voor een maximaal klantvoordeel.

	Modeloverzicht
	Het passende model voor uw toepassingen:


