
Sähkökäyttöinen sivuttain istuen 
ajettava trukki
ESC 214 / 216 / 214z / 216z
Nostokorkeus: 2800-6200 mm / Kantavuus: 1400-1600 kg



Kompakti sivuttain istuen ajettava 
trukki
ahtaisiin varastotiloihin.
Kuormien vaivattomaan kuljetukseen pitkille matkoille.

Kompaktit ja kestävät, mallisarjan 2 sivuttain istuen ajettavat ESC-trukit ovat ihanteellinen ratkaisu intensiiviseen käyttöön 
pitkille etäisyyksille. Kompaktin mallinsa ja vain 820 mm:n leveytensä ansiosta ne soveltuvat täydellisesti ahtaisiin 
varastotiloihin, kuten kuormalavahyllyvarastoihin, missä ne vakuuttavat vaativiin käyttötarkoituksiin suunnitellulla, erityisen 
vankalla rungollaan.Niissä on myös tehokas nostomoottori ja vankka masto, jotka takaavat, että pinoaminen sujuu 
turvallisesti suurissakin korkeuksissa. Tehokas ajomoottori puolestaan huolehtii tavaroiden sujuvasta kuljetuksesta. 
Vaihtovirtatekniikan ansiosta ESC yltää suuriin nopeuksiin ja kiihtyy nopeasti, joten se tehostaa omalta osaltaan varaston 
toimintaa merkittävästi. Toistuva suunnan vaihtaminenkaan ei tuota sille ongelmia. Sivuttaisen istuma-asennon ansiosta 
käyttäjä pysyy koko ajan tilanteen tasalla, ja sähkötoiminen ohjaus minimoi tarvittavien ohjausliikkeiden määrän. Ohjaamon 
ergonomisella suuntauksella on välitön vaikutus varaston turvallisuuteen.

 

 

Edut pähkinänkuoressa:

• Soveltuu kapeisiin käytäviin, sillä trukin leveys on vain 820 mm

• Erittäin suuret nopeudet ja tehokas kiihtyvyys

• Hyvä jäännöskapasiteetti ja voimakas nostomoottori

• Paras näkyvyys ergonomisen istuma-asennon ansiosta

• Erityisen kestävä runko, joka selviää vaativimmissakin olosuhteissa

Viisi huoletonta vuotta. Taatusti.

Erittäin lyhyet varausajat ja huoltovapaus tekevät 
litiumioniakuista ylivoimaisesti kestävimpiä energianlähteitä. 
Litiumioniakullesi myöntämämme viisivuotinen takuu on 
lupaus suorituskyvyn kestävyydestä käyttötunneista 
riippumatta.

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.

Innovatiivinen vaihtovirtatekniikka 
takaa ketterän ajokäyttäytymisen, 
tehokkaan kiihtyvyyden ja nopeat 
suunnanvaihdot. Huoltotarve on 
todella vähäinen, sillä moottoreissa ei 
ole hiiliharjoja.

Intuitiivisesti muotoillut 
hallintalaitteet ja hyvä näkyvyys 
kaikkiin suuntiin tarjoavat olennaisen 
lisän trukin 
turvallisuuteen. Kuljettajaa avustavat 
järjestelmät ja taaksepäin liukumisen 
esto täydentävät näiden trukkien 
turvallisuuskonseptin.

Yksilöllisesti painon mukaan säätyvä, 
ergonomisesti muotoiltu istuin, jossa 
on pehmustettu polvituki, takaa 
miellyttävän työskentelyasennon 
jokaiselle kuljettajalle.

Innovatiivista vaihtovirtatekniikkaa
• Parempi suorituskyky ja 

alhaisemmat käyttökustannukset.
• Hyvä hyötysuhde ja erinomainen 

energiatalous.
• Sähäkkä kiihtyvyys.
• Nopea ajosuunnan vaihto.
• Huoltovapaa hiiliharjaton 

ajomoottori.
• Ajomoottorilla on kahden vuoden 

takuu.

Lyijyakun pitkät käyttöajat
• Tehokas akku, 3 x PzS 465 Ah.
• Sivusta pyörien yläpuolelta 

vaihdettavat akut.

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 ajamista
• speedCONTROL- 

impulssiohjauksen nopeuden 
säätely takaa erinomaisen 
turvallisuuden ja ajonopeuden 
helpon ja vaivattoman hallinnan 
tilanteessa kuin tilanteessa.

• Taaksepäin vierimisen esto 
kaltevilla pinnoilla automaattisesti 
kytkeytyvän jarrun ansiosta.

• Muuttumaton ajonopeus kaltevilla 
pinnoilla.

• Energian talteenotto tapahtuu 
regeneroivan jarrun avulla.

• Erityisen pehmeä, portaaton 
ajokäyttäytyminen.

Helppo käyttää ja hyvä näkyvyys joka 
suuntaan
• Kaikkia ajo- ja nostotoimintoja 

käytetään vaivattomasti 
monitoimivivulla otetta 
muuttamatta.

• Proportionaalihydrauliikka takaa 
kuorman tarkan sijoittelun.

• Sähkötoiminen ohjaus on 
jouheva.

• Kuljettaja istuu suojassa trukin 
suljetun rakenteen sisällä.

• Esteetön näkyvyys kaikkiin 
suuntiin ilman ponnisteluja: 
maston ja turvakehän läpi näkee 
vaivatta.

Kapea ja erittäin ketterä trukki
• Vain 820 mm:n levyinen ESC 

soveltuu erinomaisesti 
käytettäväksi kapeilla käytävillä ja 
perinteisissä lattiavarastoissa.

• Soveltuvuus kapeisiin käytäviin ja 
kuljettajan suojaisa sijainti tekevät 
siitä optimaalisen valinnan 
ahtaisiin käytäviin.

Tuottavuutta parantava ergonomia
• Kuljettajan sijoittuminen 

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

• Jalkatilan turvakytkin takaa 
maksimaalisen turvallisuuden.

• Painon mukaan säätyvä 
mukavuusistuin.

• Pehmustetut käsinojat.
• Pehmustettu polvituki.
• Kahva, joka helpottaa nousemista 

trukkiin (toimii samalla 
säilytysratkaisujen tai 
trukkipäätteiden pidikkeenä).

Kestävyyttä ja huollon helppoutta
• Ohjausyksikkö ja elektroniikka 

helposti ulottuvilla.
• Sivussa oleva moottoritilan aukko.
• Vankka, suljettu runko.

Lisävarusteet
• Erilaisia säilytysmahdollisuuksia.
• Istuinlämmitys.
• Kuormatuki.
• Näyttö (ajosuunta, ohjausasento, 

akun varaustila, käyttötunnit, 
kellonaika, ajo-ohjelmat).



Mallivalikoima
Sopiva malli sovelluksiisi:

Nimi Kantavuus/kuor
ma

Nostokorkeus 
(enint.)

Ajonopeus kuor
matta

Käytäväleveys 
(lava 800 x 1 200 
pitkittäin)

Nostonopeus 
kuormatta

ESC 214 1400 kg 5350 mm 9,1 km/h 2383 mm 0,24 m/s

ESC 216 1600 kg 6200 mm 9,1 km/h 2383 mm 0,24 m/s

ESC 214z 1400 kg 5350 mm 9,1 km/h 2398 mm 0,23 m/s

ESC 216z 1600 kg 6200 mm 9,1 km/h 2398 mm 0,23 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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