
Ηλεκτροκίνητο stacker εποχούμενου / με 
πλευρική θέση χειριστή
ESD 220
ύψος ανύψωσης: 1660 mm / χωρητικότητα φορτίου: 2000 kg



Το πολυμορφικό stacker
για μεγάλες αποστάσεις
Για μέγιστη απόδοση σε μεταφορά με τη λειτουργία double deck.

Τα πολυμορφικά και πανίσχυρα ESD 2 κερδίζουν τις εντυπώσεις με τους ελιγμούς σε στενούς χώρους, ενώ επίσης είναι 
ιδανικά για τη  μεταφορά εμπορευμάτων σε  μεγάλες αποστάσεις. Ανάλογα  με την προοριζόμενη εφαρμογή το 
περονοφόρο μηχάνημα είναι σε θέση να προσαρμόζεται σε κάθε ξεχωριστή συνθήκη χρήσης.

Με πλάτος μόνο 820 mm το ESD 2 εντυπωσιάζει με την κορυφαία απόδοση σε μικρά πλάτη διαδρόμων κίνησης όπως 
και στην τοποθέτηση παλετών σε φορτηγά ή κατά τη χρήση σε αποθήκη στοιβαζόμενων ειδών. Οι άριστες επιδόσεις 
στη διαχείριση εμπορευμάτων στην αποθήκη επιτυγχάνονται χάρη στη λειτουργία  double deck με ταυτόχρονη 
μεταφορά δύο παλετών.

Η πλευρική θέση οδήγησης προσφέρει άριστη περιμετρική ορατότητα και άνετη εργασία ακόμη και με συχνές αλλαγές 
κατεύθυνσης πορείας. Ακόμη μεγαλύτερη άνεση παρέχουν η σωστά τοποθετημένη οθόνη με όλες τις λειτουργίες καθώς 
και το εύχρηστο ηλεκτρικό σύστημα διεύθυνσης.

 

 

* Σύμφωνα με τους όρους εγγύησής μας. Παρακαλώ ανατρέξτε στον ιστότοπό μας για λεπτομέρειες.

Όλα τα πλεονεκτήματα με μια ματιά

• Ιδανικό για φόρτωση και εκφόρτωση φορτηγών με λειτουργία double deck

• Ανθεκτικό σασί για μέγιστη καταπόνηση
• Εργονομική θέση καθίσματος για τέλειες συνθήκες ορατότητας
• Ηλεκτρικό σύστημα διεύθυνσης για εύκολο χειρισμό
• Συμπαγής κατασκευή για στενές αποθήκες

Χωρίς καμία ανησυχία. Χωρίς συμβιβασμό.

Με το Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus, σας δίνουμε μια 
μακροπρόθεσμη υπόσχεση απόδοσης έως και 8 έτη στους 
υψηλής ποιότητας συσσωρευτές ιόντων λιθίου μας. Έτσι, 
μπορείτε να συγκεντρωθείτε πλήρως στις εργασίες σας, 
χωρίς καμία ανησυχία.

Ικανοποίηση 100%. Εγγυημένα.

Πιστεύουμε απόλυτα ότι τα πλεονεκτήματα της 
τεχνολογίας ιόντων λιθίου θα σας πείσουν. Σας εγγυόμαστε 
ότι έως και 6 μήνες μετά την παράδοση μπορείτε να 
επιστρέψετε εύκολα και γρήγορα στην αρχική τεχνολογία 
που χρησιμοποιούσατε, χωρίς να χρειαστεί να 
αιτιολογήσετε την επιλογή σας.



Το Jungheinrich stacker σας
Κερδίστε το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα!

Απόδοση Ασφάλεια Εξατομίκευση
Μέγιστη ισχύς με τα 
αποδοτικότερα μηχανήματα 
στην αγορά

Άριστες προϋποθέσεις για 
ασφαλή εργασία

Ένα μηχάνημα τόσο μοναδικό 
όσο και η επιχείρησή σας

Το ESD 2 είναι άριστα εξοπλισμένο 
για χρήση μεγάλης διάρκειας: Οι 
πανίσχυροι συσσωρευτές και η 
απλή και γρήγορη πλευρική αλλαγή 
συσσωρευτή καθιστούν το 
περονοφόρο μηχάνημα έναν 
αξιόπιστο συνεργάτη με 
εντυπωσιακή διάρκεια χρήσης.

Προσφέρετε με το ESD 2 μέγιστη 
ασφάλεια στον χειριστή σας κατά 
την εργασία. Η κλειστή θέση 
χειριστή, η σταθερή λαβή 
οδήγησης και ο διακόπτης 
ασφαλείας στον χώρο για τα πόδια 
παρέχουν μέγιστη προστασία σε 
κάθε διαδρομή.

Με την κονσόλα χειρισμού 
ρυθμιζόμενου ύψους για την 
προσαρμογή της θέσης καθίσματος 
στο ύψος του χειριστή και με τον 
χρήσιμο πρόσθετο εξοπλισμό, όπως 
η έκδοση για ψυκτικές αποθήκες, τα 
περονοφόρα μηχανήματα ESD 
ταιριάζουν άψογα στην επιχείρησή 
σας.

Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης
• Βέλτιστη τροφοδοσία ενέργειας 

με ισχύ συσσωρευτή μεταξύ 
260 Ah και 465 Ah.

• Γρήγορη αντικατάσταση 
συσσωρευτών χάρη στη 
δυνατότητα πλευρική αλλαγής 
τους.

Διαθέσιμο με τεχνολογία ιόντων 
λιθίου
• Εξαιρετικά σύντομοι χρόνοι 

φόρτισης για μεγάλη 
διαθεσιμότητα

• Δεν απαιτείται αλλαγή 
συσσωρευτή.

• Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και 
μηδενική απαίτηση συντήρησης 
για εξοικονόμηση κόστους σε 
σύγκριση με τους συσσωρευτές 
οξέων μολύβδου.

• Μηδενική εκπομπή αερίων, 
καμία απαίτηση για χώρους 
φόρτισης και για αερισμό

Άνετη και ασφαλής εργασία
• Κλειστή θέση οδηγού: Χάρη στο 

γεγονός ότι η θέση οδηγού 
βρίσκεται σε κεντρικό σημείο 
και μέσα στο περίκλειστο 
περίγραμμα του οχήματος, ο 
οδηγός είναι βέλτιστα 
προστατευμένος σε κάθε 
κατάσταση οδήγησης.

• Διακόπτης ασφαλείας στον χώρο 
για τα πόδια για μέγιστη 
ασφάλεια.

• Εύκολη επιβίβαση χάρη στη 
λαβή στο πλαίσιο του 
μηχανήματος, η οποία 
χρησιμεύει επιπλέον ως βάση 
συγκράτησης για διάφορες 
λειτουργίες.

Εργονομική θέση εργασίας οδηγού
• Θέση χειριστή εγκάρσια προς την 

κατεύθυνση πορείας για βέλτιστες 
συνθήκες ορατότητας και 
αποφυγή καταπόνησης του 
αυχένα λόγω των συχνών 
αλλαγών κατεύθυνσης πορείας.

• Εύχρηστο ηλεκτρικό σύστημα 
διεύθυνσης και άνετα στοιχεία 
χειρισμού.

• Η κονσόλα χειρισμού 
ρυθμιζόμενου ύψους επιτρέπει 
την προσαρμογή της θέσης 
καθίσματος στο ύψος του 
εκάστοτε χειριστή.

Επιπλέον πρόσθετος εξοπλισμός
• Έκδοση για ψυκτική αποθήκη.
• Θέρμανση καθίσματος.
• Πλάκα γραφής.
• Υποδοχή φορτιστή USB.



Μοντέλο Επισκόπηση
Το σωστό μοντέλο για τις εφαρμογές σας:

όνομα Ανυψωτική ικα
νότητα / φορτίο

Ύψος ανύψωσης 
(μέγιστο)

Ταχύτητα οδή
γησης χωρίς 
φορτίο

Πλάτος εργασίας 
(παλέτα 
800x1200 κατά 
μήκος)

Ταχύτητα ανύ
ψωσης χωρίς 
φορτίο

ESD 220 2000 kg 1660 mm 9,1 km/h 2399 mm 0,39 m/s

Jungheinrich Hellas ΕΠΕ
Φιλιππουπόλεως 10, Θέση Λουτρό
13678 Αχαρνές
Τηλ. 210 2447800
Φαξ 210 2447799

info@jungheinrich.gr  
www.jungheinrich.gr
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