
Elektrisk sittstaplare / ståstaplare med 
tvärställd förarstol
ESD 120
Lyfthöjd: 1660-1960 mm / Lastkapacitet: 2000 kg



Den flexibla staplaren
för längre transporter.
Din ingångstruck för ekonomisk varutransport med dubbelpallshantering.

Den kompakta och smidiga ESD 1 bemästrar enkelt trånga utrymmen lika suveränt som den transporterar last över längre 
sträckor. Med den fällbara stolen går det att arbeta både sittande och stående.

Trucken är endast 760 mm bred och passar optimalt för att placera pallar på bakgavellyftar på lastbilar eller på blocklagret. 
Vid transport av två pallar samtidigt förflyttar ESD 1 två pallar samtidigt utan problem, vilket maximerar godshanteringen på 
ditt lager.

Ergonomiskt arbete som skonar nacken garanteras tack vare den tvärställda sittpositionen, även vid frekventa riktningsbyten. 
Ännu mer komfort ger den centralt placerade displayen, där alla viktiga funktioner visas, och den elektriska styrningen för 
enkel manövrering.

 

 

* I enlighet med våra garantivillkor – se vår hemsida för detaljer.

Fördelar

• Perfekt för ekonomisk varutransport med dubbelpallshantering.

• Extra robust chassi för lång hållbarhet.

• Fällbar stol för arbete stående och sittande.

• Lättgående styrning för bekväm manövrering.

• Smal konstruktion för trånga lagerutrymmen.

Inga bekymmer. Ingen kompromiss

Med Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus ger vi dig ett löfte 
om långvarig prestanda upp till 8 år för våra högkvalitativa Li- 
ion batterier, fullt fokus på era arbetsuppgifter utan oro.

100 % belåtenhet. Garanterat.

Vi är säkra på att du kommer att bli nöjd med vår 
litiumjonteknik. Därför garanterar vi att du snabbt och enkelt 
kan byta tillbaka till den teknik som du ursprungligen använde 
när som helst inom de första 6 månaderna, utan att behöva 
ange något skäl.



Din staplare från Jungheinrich.
Ger maximal nytta på lagret.

Effektivitet Säkerhet Individuell 
anpassning

Maximal kapacitet med de 
effektivaste truckarna.

De bästa förutsättningarna 
för säkert arbete.

En truck lika individuell som 
ditt företag.

Vår ESD 1 försörjs alltid optimalt med 
energi: Särskilt kraftfulla batterier och 
det snabba batteribytet från sidan 
gör den mångsidiga trucken till en 
effektiv hjälpreda med extremt långa 
drifttider.

Med staplaren ESD 1 ger du dina 
truckförare en truck för bekvämt och 
säkert arbete. En stängd förarplats 
med en säkerhetsbrytare i 
fotutrymmet säkerställer optimalt 
skydd i arbetet.

Lyftstativ upp till 2,05 m, fjädrad 
åkplatta eller en truck med 
kylhusutförande – med en ESD från 
Jungheinrich får du inte bara maximal 
prestanda, utan även maximal 
flexibilitet på ditt lager.

Drivteknik
• Balanserad energiförsörjning med 

batterikapaciteter mellan 260 Ah 
och 500 Ah.

• Snabbt byte av batterierna tack 
vare batteribyte från sidan.

Går att få med litiumjonteknik
• Hög tillgänglighet genom extremt 

korta laddningstider.
• Inget batteribyte behövs.
• Lägre kostnader genom längre 

livslängd och underhållsfritt 
jämfört med blysyrabatterier.

• Varken laddningsrum eller 
ventilation behövs eftersom ingen 
gas bildas vid laddningen.

Bekvämt och säkert arbete
• Sluten förarplats: Tack vare den i 

chassit centralt placerade 
förarpositionen är truckföraren 
optimalt skyddad i alla 
körsituationer.

• Säkerhetsbrytare i fotutrymmet 
för maximal förarsäkerhet.

• Säkert grepp vid stillastående tack 
vare det stabila handtaget.

Ergonomisk förarhytt
• Förarstolen är placerad på tvären 

mot körriktningen, vilket garanterar 
optimala siktförhållanden och 
effektivt förebygger nackbesvär till 
följd av många körriktningsbyten.

• Ratt kan konfigureras antingen på 
vänster eller höger sida.

• Lättgående elektrisk styrning och 
bekväma styrreglage.

Ytterligare extrautrustning
• Kylhusutförande.
• Fjädrad åkplatta.
• USB-ladduttag.



Modellöversikt
Den rätta modellen för dina applikationer:

Namn Kapacitet / be
lastning

Lyfthöjd (max.) Körhastighet ut
an last

Arbetsbredd (pall 
800x1200 längs
gående)

Lyfthastighet ut
an last

ESD 120 2000 kg 1960 mm 12 km/h 2485 mm 0,22 m/s

Jungheinrich Svenska AB
Huvudkontor:
Starrvägen 16
232 61 ARLÖV
Telefon 040 - 690 46 00
Telefax 040 - 690 46 99

kundkontakt@jungheinrich.se  
www.jungheinrich.se

 

 

Truckfabrikerna i Norderstedt, Moosburg 
och Landsberg i Tyskland är certifierade.  

Jungheinrichs truckar uppfyller de 
europeiska säkerhetskraven.  
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