
Ηέκτρτοκίνητο παλετοφόρο μηχάνημα 
επόχουμενου χειριστή
ESE 120
ύψος ανύψωσης: 125 mm / χωρητικότητα φορτίου: 2000 kg



Τα στιβαρά ανυψωτικά μηχανήματα
για μεγάλες αποστάσεις
Χειρισμός και μεταφορά με υψηλή εργονομία

Το στιβαρό και άνετο ηλεκτροκίνητο παλετοφόρο ESE είναι ιδανικό για τη μεταφορά βαριών εμπορευμάτων σε μεσαίες 
και μεγάλες αποστάσεις καθώς και για τη φόρτωση και εκφόρτωση φορτηγών.

Με τη θέση χειριστή εγκάρσια προς την κατεύθυνση πορείας, εξασφαλίζει άριστη περιμετρική ορατότητα και επιτρέπει 
την άνετη εργασία. Ένα πλεονέκτημα που αποδεικνύεται εξαιρετικά σημαντικό κυρίως κατά τη συχνή αλλαγή 
κατεύθυνσης πορείας. Το χαρακτηριστικό αυτό υποστηρίζεται επίσης και από το ηλεκτρικό σύστημα διεύθυνσης.

Η θέση εργασίας  με βελτιστοποιημένη εργονομία και ανάρτηση για απόσβεση των κραδασμών δημιουργεί για τον 
χειριστή συνθήκες ξεκούραστης εργασίας. Η αναδιπλούμενη πλατφόρμα εποχούμενου χειριστή  ESE 120 διατίθεται 
προαιρετικά με ανάρτηση για την προστασία του χειριστή από κραδασμούς.

Ο ισχυρός κινητήρας εγγυάται υψηλές ταχύτητες και γρήγορη επιτάχυνση. Με την προαιρετική τεχνολογία ιόντων 
λιθίου μπορείτε να έχετε στη διάθεσή σας αυτά τα άνετα και πανίσχυρα εργαλεία ανά πάσα στιγμή, ακόμα και κατά τη 
λειτουργία σε πολλές βάρδιες. Αυτό επιτυγχάνεται χάρη στους σύντομους χρόνους φόρτισης και στην ταχεία 
ενδιάμεση φόρτιση.

 

 

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

Όλα τα πλεονεκτήματα με μια ματιά

• Πλευρική θέση οδήγησης για εργονομική εργασία
• Ιδανικό για φόρτωση και εκφόρτωση φορτηγών σε μεγάλες αποστάσεις
• Ηλεκτρικό σύστημα διεύθυνσης για εύκολο χειρισμό.

• Υψηλές επιδόσεις ταχύτητας και επιτάχυνσης
• Οθόνη με ένδειξη της θέσης τιμονιού και επιλογή προγράμματος οδήγησης

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 παλετοφόρο της Jungheinrich
για μέγιστο 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

Με τις υψηλές τιμές ταχύτητας και 
επιτάχυνσης απολαμβάνετε το 
πλεονέκτημα της βέλτιστης 
τροφοδοσίας ενέργειας. Για ακόμα 
μεγαλύτερη ευελιξία έχετε στη 
διάθεσή σας προαιρετικά την 
πρωτοποριακή τεχνολογία ιόντων 
λιθίου Jungheinrich.

Η κλειστή θέση οδηγού προσφέρει 
βέλτιστη προστασία για τον 
χειριστή σε οποιαδήποτε θέση 
οδηγού. Η πλευρική θέση 
καθίσματος εξυπηρετεί επίσης την 
τέλεια περιμετρική ορατότητα για 
ακόμα μεγαλύτερη ασφάλεια 
ελιγμών.

Σχεδιασμένο για λειτουργία όρθιου 
χειριστή, χαρακτηρίζεται κυρίως από 
την άψογη εργονομία του. Αυτό το 
βασικό μοντέλο επιτρέπει 
ξεκούραστη εργασία σε διάφορες 
εφαρμογές χρήσης.

Αποτελεσματικό σύστημα 
διαχείρισης ενέργειας
• Βέλτιστη τροφοδοσία ενέργειας 

με ισχύ συσσωρευτή μεταξύ 375 
Ah και 500 Ah

• Γρήγορη αντικατάσταση των 
μπαταριών χάρη στη 
δυνατότητα αλλαγής μπαταρίας 
από το πλάι.

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 τις μπαταρίες 
μολύβδου-οξέος

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

Κλειστή θέση οδηγού για 
μεγαλύτερη ασφάλεια
• Κεντρική θέση χειριστή και 

κλειστό περίγραμμα οχήματος 
για τέλεια προστασία του 
χειριστή σε κάθε περίπτωση, 
ιδίως σε στιγμές έντασης στις 
ράμπες φόρτωσης.

Απλός χειρισμός και τέλεια 
περιμετρική ορατότητα
• Πλευρική θέση οδήγησης για 

άριστη περιμετρική ορατότητα
• Εύχρηστο ηλεκτρικό σύστημα 

διεύθυνσης και άνετα στοιχεία 
χειρισμού για πρόσθετη άνεση

Έξυπνα στοιχεία χειρισμού
• Η σταθερή λαβή οδήγησης 

παρέχει ασφαλές κράτημα όταν 
ο χειριστής στέκεται όρθιος.

• Ρύθμιση ταχύτητας μέσω 
διακόπτη οδήγησης

• Δυνατότητα χειρισμού των 
πλήκτρων λειτουργίας 
ανύψωσης, χωρίς να χρειάζεται 
ο χειριστής να μετακινηθεί από 
τη θέση του.

• Επιλογή διεύθυνσης προς τα 
δεξιά ή τα αριστερά.

Εργονομία για αποδοτική εργασία
• Θέση οδηγού εγκάρσια προς την 

κατεύθυνση πορείας για βέλτιστες 
συνθήκες ορατότητας και 
αποτροπή της καταπόνησης του 
αυχένα εξαιτίας της συχνής 
αλλαγής κατεύθυνσης πορείας

• Ο διακόπτης ασφαλείας στον 
χώρο για τα πόδια παρέχει 
μέγιστη ασφάλεια.

Μέγιστη άνεση
• Ελατηριωτή ανάρτηση με 

απόσβεση κραδασμών για 
ξεκούραστη οδήγηση.

• Προαιρετική πλατφόρμα 
εποχούμενου χειριστή με 
ελατηριωτή ανάρτηση για 
σημαντική μείωση των 
κραδασμών στη ράμπα κατά τη 
φόρτωση και εκφόρτωση 
φορτηγών.



Μοντέλο Επισκόπηση
Το σωστό μοντέλο για τις εφαρμογές σας:

όνομα Χωρητικότητα / 
φορτίο

Ταχύτητα οδήγησης 
χωρίς φορτίο

Πλάτος εργασίας 
(παλέτα 800x1200 
κατά μήκος)

Ταχύτητα ανύψωσης 
χωρίς φορτίο

ESE 120 2000 kg 12,5 km/h 2274 mm 0,05 m/s

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

info@jungheinrich.gr  
www.jungheinrich.gr

 

 

Τα εργοστάσια παραγωγής στο 
Norderstedt, Moosburg και Landsberg 

είναι πιστοποιημένα όπως αντίστοιχα 
και το κέντρο διακίνησης 

ανταλλακτικών στο Καλτενκιρχεν
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