
Elektrisk støttebenstruck med 
tverrstilt førersete
ESD 220
Løftehøyde: 1660 mm / Løftekapasitet: 2000 kg



Allsidig støttebenstruck
for lange strekninger.
Bedre effektivitet ved transport av to paller samtidig.

Allsidige og kraftige ESD 2 fungerer like godt der det er trangt om plassen, som den gjør ved varetransport over lengre 
strekninger. Trucken er enkel å tilpasse ditt eget bruksmønster.

Bredden på 820 mm gjør ESD 2 svært effektiv i lager med liten arbeidsgangbredde, ved lasting av paller i lastebil og ved bruk 
i blokklager. Muligheten til å transportere to paller samtidig gir bedre vareflyt i lageret.

Kjøreposisjon på tvers gir utmerket sikt til alle sider og god arbeidskomfort ved hyppige endringer i kjøreretning. Elektrisk 
servostyring og den oversiktlige skjermen med alle de viktige funksjonene bidrar også til komfort.

 

 

* I samsvar med våre garantibetingelser - se vår nettside for detaljer.

Fordeler

• Ideell til håndtering av to paller samtidig ved lasting og lossing av lastebil

• Svært kraftig ramme som tåler stor påkjenning

• Ergonomisk sittestilling gir gode siktforhold

• Elektrisk servostyring gir enkel manøvrering

• Smal konstruksjon for trange områder på lageret

Ingen bekymringer – ingen kompromisser!

Med Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus får du et løfte om 
opptil 8 års ytelse på våre Li-ionbatterier. Fordi vi vet at lang 
batterilevetid er viktig for din drift.

100 % fornøyd – garantert

Vi er overbevist om at vår Li-ionteknologi er den rette for deg. 
Derfor garanterer vi at du kan bytte tilbake til opprinnelig 
teknologi når som helst innen de seks første månedene etter 
levering, uten å oppgi noen grunn.



Støttebenstruck fra Jungheinrich
med store kundefordeler.

Effektivitet Sikkerhet Fleksibilitet
Maksimal ytelse med 
effektive trucker.

Beste forutsetning for et 
trygt arbeidsmiljø.

En truck som er like 
individuell som bedriften 
din.

ESD 2 er utstyrt med tanke på 
langvarig bruk: De ekstremt kraftige 
batteriene og muligheten til raskt 
batteribytte fra siden gjør trucken til 
en pålitelig arbeidskamerat med 
imponerende utholdenhet.

Med ESD 2 er truckførerens sikkerhet 
ivaretatt. Lukket førerplattform, 
stabilt kjørehåndtak og fotbejent 
dødmannsknapp gir maksimal 
trygghet under kjøring.

Høydejusterbar gulvplate gjør at 
sittestillingen kan tilpasses ulike 
truckførere. Med tilleggsutstyr som for 
eksempel fryseromsutførelse er våre 
ESD-trucker enkle å tilpasse ulike 
miljøer.

Drivverksteknologi
• Optimal energiforsyning med 

batteriytelse mellom 260 Ah og 
465 Ah.

• Tidsbesparende bytte av batteri 
fra siden.

Tilgjengelig med Li-ionteknologi
• Stor tilgjengelighet, takket være 

ekstremt korte ladetider.
• Bytte av batteri ikke nødvendig.
• Lengre levetid og 

vedlikeholdsfrihet gir sparte 
kostnader sammenlignet med 
blysyrebatterier.

• Laderom og lufting er ikke 
nødvendig, siden det ikke utvikles 
gass.

Komfortabelt og sikkert arbeid
• Lukket plattform: På grunn av den 

sentrale førerposisjonen og den 
lukkede truckprofilen er føreren 
beskyttet på en optimal måte i 
enhver kjøresituasjon.

• Fotbetjent dødmannsknapp gir 
maksimal sikkerhet.

• Håndtaket på rammen av trucken 
gjør det enkelt å gå inn og ut. 
Samtidig fungerer det som holder 
for diverse funksjoner.

Ergonomisk førerplass
• Førerplass på tvers gir optimal sikt 

og forebygger nakkeplager som 
følge av hyppig endring av 
kjøreretning.

• Elektrisk servostyring og 
komfortable betjeningsenheter.

• Høydejusterbar gulvplate gjør at 
sittestillingen kan tilpasses ulike 
truckførere.

Annet tilleggsutstyr
• Fryseromsutførelse.
• Setevarme.
• Skriveunderlag.
• USB-ladekontakt.



Modell oversikt
Den riktige modellen for dine applikasjoner:

Navn Løftekapasitet 
last

Løftehøyde 
(maks.)

Kjørehastighet 
uten last

Arbeidsbredde 
(pall 800x1200 
langsgående)

Løftehastighet 
uten last

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

Jungheinrich Norge AS
Alf Bjerckes vei 30 · 0596 Oslo
Postboks 246 Leirdal · 1011 Oslo
 
Telefon 02350
24-timers servicevakt 480 75 450

kontakt@jungheinrich.no  
www.jungheinrich.no

 

 

De tyske produksjonsstedene er 
sertifisert i Norderstedt, Moosburg og 

Landsberg.
 

Jungheinrich-trucker bygges i henhold 
til Eusikkerhetsbestemmelsene og CE- 

forskriftene  
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