
Elektrisk ledstaplare med tvärställd 
förarstol
ESC 316 / 316z
Lyfthöjd: 2800-6200 mm / Lastkapacitet: 1600 kg



Den bekväma sittstaplaren med 
tvärställd stol
för längre sträckor.
Med initiallyft för ojämna underlag.

De ergonomiska och kraftfulla sittstaplarna med tvärställd stol ESC 316/316z är starka hjälpredor vid stapling på högre höjd 
och vid transport över längre sträckor. Med starka lyft- och drivmotorer garanteras effektiv godshantering. Tack vare modern 
växelströmsteknik håller truckarna hög prestanda och samtidigt låg energiförbrukning. ESC 316z är det optimala valet om du 
även måste köra över ojämnheter i golvet vid transport. Initiallyften, där stödbenen lyfts oberoende av gafflarna, gör det 
möjligt att köra säkert över sådana ojämnheter. Ergonomi och säkerhet var även av största betydelse vid konstruktionen av 
dessa truckar. Den elektriska styrningen ger enkel manövrering och multifunktionsspaken ger full kontroll över alla lyft- och 
körfunktioner, utan att man behöver byta grepp. Dessutom möjliggör den tvärställda sittpositionen bekväm sikt runt om 
trucken, även om trucken behöver ändra riktning ofta.

 

 

Fördelar:

• Ergonomisk sittposition för bästa sikt

• Höga hastighets- och accelerationsvärden

• Hög restlastkapacitet och kraftfull lyftmotor

• Multifunktionsspak för enkel manövrering

• Växelströmsteknik för dynamiska rörelsemönster

5 år av sinnesro. Garanterat.

Extremt snabba laddningstider och inget behov av underhåll 
gör litiumjonbatterier till energikällan med absolut längst 
livslängd. Med 5 års garanti på litiumjonbatterier ger vi dig ett 
löfte om långsiktig prestanda, oavsett antalet drifttimmar.

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.

Bästa förutsättningarna för 
säkert arbete.

En truck lika individuell som 
ditt företag.

Effektiva energikällor för varje 
applikation: Våra kraftfulla 
blysyrabatterier garanterar långa 
drifttider. Vår litiumjonteknik står till 
förfogande för ännu mer flexibilitet 
genom extremt korta laddningstider.

Komfort och säkerhet i fokus, med 
steglösa köregenskaper och 
automatiskt skydd mot bakåtrullning.

Alla applikationer och alla förare är lite 
olika. Dessa truckar anpassas effektivt, 
flexibelt och bekvämt till varje 
situation. 

Innovativ växelströmsteknik
• Hög prestanda samtidigt som 

driftkostnaderna sänks.
• Hög verkningsgrad med bästa 

energihushållning.
• Snabb acceleration.
• Snabbt körriktningsbyte.
• Inga kolborstar – drivmotorn är 

underhållsfri.
• 2 års garanti på drivmotorn.

Långa drifttider med ett 
blysyrabatteri
• Kraftfullt batteri med 3 PzS 465 

Ah.
• Batteribyte från sidan med rullar.

Går att få med litiumjonteknik
• Hög tillgänglighet genom extremt 

korta laddningstider.
• Inget batteribyte behövs.
• Kostnadsbesparing genom längre 

livslängd och underhållsfritt 
jämfört med blysyrabatterier.

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

Bekväm och säker körning
• Hastighetsreglering tack vare 

impulsstyrning speedCONTROL 
för högsta säkerhet och enkel 
kontroll av truckens körhastighet i 
alla situationer.

• Automatiskt aktiverad broms som 
skydd mot oavsiktlig bakåtrullning 
i lutningar.

• Konstant körhastighet i uppförs- 
eller nedförslutning.

• Energiåtervinning genom 
regenerativ inbromsning.

• Extra mjuka steglösa 
köregenskaper.

Enkel manövrering och bra sikt runt 
om
• Manövrering av alla kör- och 

lyftfunktioner sker med 
multifunktionsspaken utan att 
föraren behöver byta grepp.

• Manövrering av alla kör- och 
lyftfunktioner sker med 
multifunktionsspaken utan att 
föraren behöver byta grepp.

• Proportionalhydraulik ger exakt 
lastpositionering.

• Lättgående elektrisk styrning.
• Skyddad sittposition inne i den 

slutna truckkonstruktionen.
• Fri sikt runt om utan störande 

stag, bra sikt genom lyftstativet 
och skyddstaket.

Robust och lätt att serva
• Lätt att komma åt styrenhet och 

elektronik.
• Öppning på sidan till 

motorrummet.
• Robust slutet chassi.

Prestationshöjande ergonomi
• Förarstolen är placerad på tvären 

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

• Säkerhetsbrytare i fotutrymmet för 
maximal förarsäkerhet.

• 930 mm truckbredd ger ett 
bekvämt benutrymme.

• Komfortstol med viktinställning.
• Vadderat armstöd.
• Vadderat knäutrymme.
• Handtag för säker påstigning 

(fungerar även som hållare för 
förvaringsfack eller 
truckterminaler).

Mångsidig användning och enkel 
manövrering
• Som variant med tillsatslyft kan ESC 

316z lyfta stödbenen oberoende av 
gafflarna och därmed enkelt köra 
över ojämnheter i marken.

• Smal arbetsgångbredd och väl 
skyddad förarposition ger optimal 
drift i trånga lagerutrymmen.

Extrautrustning
• Gott om förvaringsmöjligheter.
• Uppvärmt säte.
• Lastskyddsgaller.
• Display (körriktning, styrvinkel, 

batteristatus, drifttimmar, tid, 
körprogram).



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

ESC 316 1600 kg 6200 mm 9,1 km/h 2360 mm 0,24 m/s

ESC 316z 1600 kg 6200 mm 9,1 km/h 2433 mm 0,23 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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