
Elektromos oldalüléses targonca
ESC 214 / 216 / 214z / 216z
Emelési magasság: 2800-6200 mm / Teherbírás: 1400-1600 kg



A kompakt oldalüléses gép
szűk raktárterületekhez.
Rakomány kényelmes szállítása hosszabb szakaszokon.

A kompakt és robusztus 2-es sorozatú ESC oldalüléses targoncák ideálisak az intenzív feladatokhoz nagy távolságokon. A 
mindössze 820 mm szélességű kompakt kialakításnak köszönhetően tökéletesen alkalmasak a szűk raktári környezetekben, 
mint például a tömbraktárban, valamint különösen robusztus alvázzal rendelkeznek a nagy igénybevételhez.Ehhez erőteljes 
emelőmotorral vannak felszerelve, amely a szilárd emelőoszlopokkal kombinálva biztonságos rakodást biztosít még 
nagyobb magasságokban is. Erőteljes hajtómotor biztosítja az áru hatékony szállítását. A váltóáramú technológiának 
köszönhetően az ESC nagy sebességet és dinamikus gyorsulást ér el jelentősen hozzájárulva a raktár hatékonyságához. A 
gyakori irányváltás sem jelent problémát. Az oldalsó ülőhelyzetnek köszönhetően a kezelő mindig jó kilátással rendelkezik és 
az elektromos kormányzásnak köszönhetően kevés kormánymozgásra van szükség. A munkahely ergonomikus elrendezése 
közvetlenül hozzájárul a raktár biztonságához.

 

 

Előnyök áttekintése:

• Mindössze 820 mm szélesség a keskeny munkafolyosókhoz

• Maximális sebesség- és gyorsulási adatok

• Nagy maradvány teherbírás és erős emelőmotor

• Ergonomikus üléspozíció a legjobb kilátás érdekében

• Különösen robusztus vázszerkezet, mely ellenáll a legnagyobb igénybevételnek 
is

5 év gondtalanság. Garantáltan.

Extrém gyors töltési idők és nulla karbantartási költség teszik a 
lítiumion-akkumulátorokat a legtartósabb energiaforrássá. A 
lítiumion-akkumulátorra adott 5-éves-garanciánkkal hosszú 
távú teljesítményt ígérünk, az üzemórák számától függetlenül.

100 % elégedettség. Garantáltan.

Biztosak vagyunk abban, hogy lítiumion-technológiánk Önt is 
meggyőzi. Ezért garantáljuk, hogy a kiszállítást követő 6 
hónapban egyszerűen és gyorsan – indoklás nélkül – 
visszaválthat az Ön által korábban használt technológiára.



Jungheinrich gyalogkíséretű targonca
maximálisan az ügyfelek előnyeit szem 
előtt tartva.

Hatékonyság Biztonság Egyedi jellemzők
Maximális teljesítmény a 
leghatékonyabb 
eszközökkel.

Kiváló feltételek a 
biztonságos 
munkavégzéshez.

Egy gép, amely olyan egyedi, 
mint az Ön vállalkozása.

Az innovatív váltóáramú technika 
agilis menettulajdonságokat és gyors 
irányváltást tesz lehetővé. A 
motoroba nem 
szükségesek szénkefék, így a 
karbantartási igény rendkívül 
alacsony.

A könnyen megszokható 
kezelőelemek és a minden irányban 
jó kilátás mind a biztonságot 
szolgálja. Az asszisztensrendszerek 
és a visszagurulásgátlás teszik 
teljessé a targonca biztonsági 
koncepcióját.

Az ergonomikus ülés a párnázott 
térdvédővel és az egyéni tömeg 
beállítással minden kezelő számára 
kényelmet jelent.

Innovatív váltóáramú technológia
• Nagyobb teljesítőképesség az 

üzemeltetési költségek egyidejű 
csökkentése mellett.

• Magas hatásfok kitűnő 
energiagazdálkodás mellett.

• Dinamikus gyorsulás.
• Gyors menetirányváltás.
• Nincsen szénkefe - a hajtómotor 

nem igényel karbantartást.
• 2 éves garancia a hajtómotorra.

Hosszú alkalmazási idők savas 
ólomakkumulátorral
• Nagy teljesítményű akkumulátor 3 

PzS 465 Ah.
• Oldalirányú akkumulátorcsere 

görgők segítségével.

Lítiumion-technológiával is 
rendelhető
• Magas rendelkezésre állás az 

extrém rövid töltési időnek 
köszönhetően.

• Nincs szükség 
akkumulátorcserére.

• Költségmegtakarítás a hosszabb 
élettartamnak és a 
karbantartásmentességnek 
köszönhetően a savas 
ólomakkumulátorokkal szemben.

• Nem szükséges töltőhelyiség és 
szellőztetés, mivel nincs 
gázképződés.

Kényelmes és biztonságos haladás
• Sebességszabályozás 

speedCONTROL 
impulzusvezérléssel maximális 
biztonságért és minden 
helyzetben a menetsebesség 
egyszerű és könnyű 
ellenőrzéséért.

• Automatikus működtetésű fék 
megakadályozza a visszagurulást 
az emelkedőkön.

• Állandó menetsebesség 
emelkedőkön és lejtőkön is.

• Energia visszatáplálás a 
generátoros fék révén.

• Különösen lágy, fokozatmentes 
menettulajdonságok.

Könnyű kezelés és jó látási 
viszonyok
• Valamennyi menet- és emelési 

funkció kis mozdulatokkal 
irányítható a multifunkciós 
kezelőkar segítségével.

• Proporcionális hidraulika a 
rakomány pontos 
pozícionálásának érdekében.

• Könnyen kezelhető elektromos 
kormányzás.

• Védett kezelőülés a targonca zárt 
kontúrvonalain belül.

• Szabad kilátás zavaró tényezők 
nélkül; jó látási viszonyok az 
emelőszerkezeten és a védőtetőn 
át.

Fordulékony keskeny targonca
• 820 mm-es szélességével az ESC 

ideálisan használható szűk 
folyosókban és tömbtárolás 
esetén.

• Keskeny kialakítás és jól védett 
kezelőállás biztosítják az optimális 
használatot a szűk folyosókban is.

Nagyobb teljesítmény elérését segítő 
ergonómia
• A menetirányhoz képest oldalirányú 

kezelőhely kialakítás az optimális 
látási körülmények érdekében, és 
kíméli a nyakat gyakori 
menetirányváltás esetén.

• Lábtérben elhelyezett biztonsági 
kapcsoló a maximális biztonság 
érdekében.

• Testtömeghez igazítható 
komfortülés.

• Párnázott kartámasz.
• Térdmagasságban párnázott felület.
• Kapaszkodó a biztonságos 

beszálláshoz (egyben tartó a 
dokumentumok és a 
rádiófrekvenciás terminál részére 
is).

Robusztus és a szervizbarát kialakítás
• A vezérlés és az elektronika 

könnyen hozzáférhető.
• A motortér oldalról nyitható.
• Robusztus, zárt vázszerkezet.

Kiegészítő felszereltség
• Különböző rakodófelületek.
• Fűthető ülés.
• Tehervédőrács.
• Kijelző (menetirány, kormányállás, 

akkumulátor állapot, üzemórák, 
pontos idő, menetprogramok).



Modellek áttekintése
Az Ön alkalmazásának megfelelő modell:

Név Teherbírás/teher Emelési 
magasság (max.)

Haladási 
sebesség teher 
nélkül

Munkafolyosó 
szélessége (800 
x 1200 mm 
rakodólap 
esetén, 
hosszirányban)

Emelési 
sebesség teher 
nélkül

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 Hungária Kft.
2051 Biatorbágy
Vendel Park, Tormásrét u. 14
Telefon: +36 23/531 500
Telefax: +36 23/531 501

info@jungheinrich.hu  
www.jungheinrich.hu

 

 

Minősített német gyárak Norderstedtben 
és Moosburgban.  

A Jungheinrich targoncák megfelelnek 
az európai biztonsági 

követelményeknek.  
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