
Sähkökäyttöinen seisten tai sivuttain 
istuen ajettava pinontavaunu
ESD 220
Nostokorkeus: 1660 mm / Kantavuus: 2000 kg



Monipuolinen pinontavaunu
pitkille matkoille.
Tinkimätöntä tehokkuutta kahden lavan samanaikaiseen kuljetukseen.

Jungheinrichin monipuolinen ja tehokas ESD 2 esiintyy edukseen sekä ahtaissa tiloissa että kuljetettaessa tavaroita pitkiä 
matkoja. Trukki on helposti mukautettavissa juuri sinun käyttötarkoitukseesi.

ESD 2:n leveys on 820 mm. Sen tinkimätön tehokkuus tulee esiin sekä ahtaissa käytävissä, lavojen sijoittelussa tiiviisti 
kuorma-auton lavalle että kuormalavahyllyvarastojen toiminnoissa. Kahden lavan samanaikaisen kuljetuksen ansiosta 
tavaroiden käsittely sujuu huipputehokkaasti.

Sivuttainen ajoasento takaa erinomaisen näkyvyyden kaikkiin suuntiin ja tekee työnteosta rennompaa, vaikka ajosuunta 
vaihtuisi toistuvasti. Lisämukavuudesta pitävät huolen kaikki tärkeimmät toiminnot sisältävä selkeä näyttö ja jouheva 
sähkötoiminen ohjaus.

 

 

* Takuuehtojemme mukaisesti, jotka ovat saatavilla verkkosivuillamme.

Edut pähkinänkuoressa

• Ihanteellinen kuorma-autojen kaksikerroskuormauksessa ja -purkauksessa

• Kestävä runko, joka selviää vaativimmissakin olosuhteissa

• Paras näkyvyys ergonomisen istuma-asennon ansiosta

• Sähkökäyttöisen ohjauksen ansiosta vaivaton käsittely

• Kompakti rakenne ahtaisiin varastotiloihin

Ei huolia. Ei kompromisseja.

Jungheinrichin Li-ion Guarantee Plus takuulla  annamme 
korkealaatuisille litiumioniakuillemme pitkäaikaisen, jopa 8 
vuoden, suorituskykylupauksen jotta voisit keskittyä täysin 
tehtäviisi ilman huolia.

100-prosenttinen tyytyväisyys. Taatusti.

Olemme varmoja, että voimme vakuuttaa sinut 
Jungheinrichin litiumionitekniikalla. Siksi takaamme, että voit 
vaivattomasti ja nopeasti vaihtaa takaisin aiemmin käyttämääsi 
tekniikkaan kuuden kuukauden kuluessa tuotteen 
toimituksesta – ilman selityksiä.



Jungheinrichin pinontavaunu
ajaa asiakkaan etua.

Tehokkuus Turvallisuus Yksilöllisyys
Maksimaalista 
suorituskykyä 
tehokkaimpien trukkien 
avulla.

Parhaat edellytykset 
turvalliselle työskentelylle.

Trukki, joka on yhtä 
yksilöllinen kuin 
yrityksesikin.

ESD 2 soveltuu täydellisesti 
pitkäkestoisiin tehtäviin: erittäin 
tehokkaat akut ja vaivaton, nopeasti 
sujuva akun vaihto trukin sivusta 
tekevät tästä trukista luotettavan 
kumppanin, jonka käyttöajat ovat 
vakuuttavan pitkät.

ESD 2 tekee kuljettajien 
työskentelystä mahdollisimman 
turvallista. Suljettu kuljettajanpaikka, 
vakaa ajokahva ja jalkatilan 
turvakytkin suojaavat maksimaalisesti 
jokaisessa ajotilanteessa.

Korkeussäädettävä pohjalevy, jonka 
ansiosta kuljettajan istuma-asento on 
säädettävissä erikokoisten kuljettajien 
tarpeiden mukaan, ja 
kylmävarastomallin kaltaiset hyödylliset 
lisävarusteet takaavat, että 
Jungheinrichin ESD-trukit sulautuvat 
optimaalisesti yrityksesi kalustoon.

Voimansiirtoteknologia
• Optimaalinen energiahuolto 

260–465 Ah:n akkuteholla.
• Akkujen vaihtaminen sujuu 

ripeästi trukin sivusta.

Saatavana litiumionitekniikalla 
varustettuna
• Hyvä käytettävyys erittäin 

lyhyiden varausaikojen ansiosta.
• Akkua ei tarvitse vaihtaa.
• Lyijyakkuja pidempi käyttöikä ja 

huoltovapaus tuovat 
kustannussäästöjä.

• Koska kaasua ei muodostu, 
erillisiä varaustiloja tai 
ilmanvaihtoa ei tarvita.

Mukavaa ja turvallista työskentelyä
• Suljettu kuljettajanpaikka: koska 

kuljettaja istuu keskellä trukin 
suljettua rakennetta, hän on 
optimaalisesti suojattu kaikissa 
ajotilanteissa.

• Jalkatilan turvakytkin takaa 
maksimaalisen turvallisuuden.

• Trukin rungossa olevan kahvan 
ansiosta trukkiin nouseminen on 
entistä vaivattomampaa. Kahva 
toimii myös pidikkeenä erilaisille 
apuvälineille.

Ergonominen kuljettajan työpiste
• Kuljettajan sijoittuminen 

ajosuuntaan nähden poikittain 
takaa erinomaisen näkyvyyden ja 
estää niskavaivoja, joita toistuva 
ajosuunnan vaihtaminen voi 
aiheuttaa.

• Sähkötoiminen ohjaus on kevyt ja 
hallintalaitteet ovat 
helppokäyttöisiä.

• Korkeussäädettävän pohjalevyn 
ansiosta kuljettajan istuma-asento 
on säädettävissä erikokoisten 
kuljettajien tarpeiden mukaan.

Muut lisävarusteet
• Kylmävarastomalli.
• Istuinlämmitys.
• Kirjoitusalusta.
• USB-latausliitäntä.



Mallivalikoima
Sopiva malli sovelluksiisi:

Nimi Kantavuus/kuor
ma

Nostokorkeus 
(enint.)

Ajonopeus kuor
matta

Käytäväleveys 
(lava 800 x 1 200 
pitkittäin)

Nostonopeus 
kuormatta

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

Jungheinrich Lift Truck Oy
Ahjonkulma 1
04220 Kerava
Tel. 010 616 8585
Fax 010 616 8580

info@jungheinrich.fi  
www.jungheinrich.fi

 

 

Tehtaamme Saksan Norderstedtissa, 
Moosburgissa ja Landsbergissa ovat 

sertifioituja.
 

Jungheinrich-trukit täyttävät 
eurooppalaiset turvallisuusvaatimukset.  
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