
Ефективна експлуатація 
завдяки можливості 
дворівневого завантаження 
вантажівок

Ергономічне положення 
оператора збоку, збільшує 
продуктивність

Компактна конструкція 
та висока маневреність

Високі показники швидкості 
та прискорення

ESD 120/220
Електричний штабелер з платформою/бічним 
сидінням оператора (2.000 кг)

Штабелери Jungheinrich серії ESD 120/220 — це універсальна 
техніка. Як дворівневі штабелери, вони можуть одночасно 
перевозити два європіддони один над одним , завдяки меха-
нізмам підйому мачти та колісних балок. ідеально підходить 
для завантаження та розвантаження вантажівок із двома 
рівнями вантажу. Крім того, ESD 120/220 можна використову-
вати як навантажувач на складі.
В режимі роботи стоячи ESD 120 має ширину лише 760 мм, 
що менше, ніж ширина європіддона. Таким чином, він ство-
рює оптимальні умови для легкого позиціонування піддонів 
у кузові вантажівок, а також для швидкого завантаження та 
розвантаження. Відкидне сидіння забезпечує додатковий 
комфорт під час руху на великі відстані. У піднятому поло-
женні сидіння слугує зручною спинкою. Невелика висота 
платформи полегшує вхід та вихід.
ESD 220 шириною 820 мм, як пристрій з системою роботи 
сидячи, забезпечує оператору максимум комфорту, а тому 

ідеально підходить для транспортування на великі відстані. 
Завдяки регулюванню висоти підлоги забезпечується макси-
мальний комфорт для оператора будь-якого зросту.
Усі транспортні засоби оснащено потужними тяговими 
електродвигунами змінного струму 24 В для швидкого при-
скорення та високої остаточного швидкості. Крім того, свої 
переваги має також надзвичайно міцна конструкція, мачта 
та вантажні блоки розраховані на вантажопідйомність до 
2000 кг. Інші переваги
• Високі характеристики ходу та прискорення.
• Дуже міцне шасі для найбільших навантажень.
• Дисплей із індикатором положення тягових коліс і вибором

програми руху (опція для ESD 220).
• Електричне рульове управління для простого маневрування

за допомогою лише кількох обертів кермового колеса.
• Чудова енергоефективність для мінімальних експлуатацій-

них витрат.
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1) Вантажний блок опущено: + 78 мм
2) Вантажний блок піднято/опущено: + 90 мм
3) Вантажопідйомність із підйомом рами: макс. 1 т
4) Діагональ згідно з VDI: + 211 мм
5) Діагональ згідно з VDI: + 213 мм

У цьому технічному паспорті, відповідно до директиви VDI 2198, наведено технічні характеристики пристрою  у базовому виконанні. У разі використання інших шин, під-
йомних мачт, додаткового оснащення тощо значення можуть відрізнятися.

Технічні характеристики згідно з VDI 2198
Станом на: 09/2010
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1.1 Виробник (скорочена назва ) Jungheinrich

1.2 Позначення виробника ESD 120 ESD 220

1.3 Привод Електричний

1.4
Ручне управління, повідкове, стоячи, сидячи, комплек-
тувальник

Стоячи/сидячи Сидячи

1.5 Вантажопідйомність/номінальне навантаження Q t 23)

1.5.1 Вантажопідйомність/навантаження на мачту Q t 1

1.5.2
Вантажопідйомність/ навантаження на рукав з додатко-
вим підйомом

Q t 2

1.6 Відстань до центру ваги c мм 600

1.8 Відстань до вантажу x мм 9302) 9261)

1.9 Відстань між осями коліс (колісна база) y мм 1.835 / 1.9052) 1.7341)
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2.1.1 Загальна маса вкл. акумулятор (див. рядок 6,5)  кг 1.258 1.350

2.2 Навантаження на передню/задню вісь, з вантажем  кг 1.220 / 2.038 1.340 / 2.010

2.3 Навантаження на передню/задню вісь, без вантажу  кг 884 / 374 982 / 368
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3.1 Шини Полиуретан Вулколан

3.2 Розмір шин, спереду  мм Ø 230 x 78 Ø 230 x 77

3.3 Розмір шин, ззаду  мм Ø 85 x 75 Ø 85 x 85

3.4 Додаткові колеса (розміри)  мм Ø 140 x 54

3.5 Кількість передніх/задніх коліс (=ведучі) 1+1x/4 2-1x/4

3.6 Ширина колії, передні колеса b10 мм 475 544

3.7 Ширина колії, задні колеса b11 мм 380
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4.2 Мінімальна висота мачти h1 мм 1.250 1.309

4.4 Висота підйому h3 мм 1.660

4.5 Максимальна висота мачти h4 мм 2.250 2.150

4.6 Початковий підйом h5 мм 105 110

4.8 Висота сидіння/платформи оператора h7 мм 0 950

4.8.1 Висота платформи у піднятому стані h7 мм 245 0

4.15 Висота опущених вил h13 мм 90

4.19 Загальна довжина l1 мм 2.260 2.185

4.19.1 Загальна довжина (довга версія)  мм 2.330 0

4.20 Довжина зі спинкою вил l2 мм 1.070 / 1.140 995

4.21 Загальна ширина b1/b2 мм 760 820

4.22 Розміри вил s/e/l мм 65 / 190 / 1.190 65 / 185 / 1.190

4.25 Відстань між зовнішніми сторонами вил b5 мм 570

4.32 Просвіт над підлогою посередині між осями m2 мм 20 25

4.34
Ширина міжстелажного проходу, піддон 800 × 1200 
уздовж

Ast мм 2.485 / 2.5555) 2.399

4.35 Радіус розвороту Wa мм 2.015 / 2.0852) 1.9251)
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5.1 Швидкість руху з вантажем/без вантажу  км/год 7,5 / 9,2 9,1 / 9,1

5.2 Швидкість підйому з вантажем/без вантажу  м/сек 0,14 / 0,22 0,2 / 0,39

5.3 Швидкість опускання з вантажем/без вантажу  м/сек 0,23 / 0,17 0,47 / 0,47

5.8 Макс. Підйом що долається з вантажем/без вантажу  % 6 / 12 8 / 14

5.10 Робоча гальмівна система електромеханічне Електричне
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6.1 Тяговий двигун, потужність S2 60 мін.  кВт 2,0 2,8

6.2 Двигун підйому, потужність S3 15%  кВт 2,2 3,0

6.3 Акумулятор відповідно до DIN 43531/35/36 A, B, C, ні 43535 B ні

6.4 Напруга акумулятора/номінальна ємність K5
 В/А-
год

24 / 375 24 / 465

6.5 Вага акумулятора  кг 288 380
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е 8.1 Тип управління приводом SpeedControl AC SpeedControl



Скористайтесь перевагами

Ергономічне розташування опе-
ратора в ESD 120

Комфортне положення сидіння з 
регулюванням висоти підлоги

Поручні для безпечної посадки та 
можливість монтажу різних опцій

Інноваційна технологія трифазного 
змінного струму
Зростання продуктивності і з одно-
часним зменшенням експлуатаційних 
витрат. Переваги для вас (для ESD 220):
• Високий ККД із економними затрата-

ми енергії.
• Швидке прискорення.
• Швидка зміна напрямку руху.
• Відсутність вугільних щіток — тяго-

вий двигун не потребує технічного 
обслуговування.

• Гарантія 2 роки на тяговий двигун.

Ергономіка, що підвищує продук-
тивність
Розташування місця оператора перпен-
дикулярно до напрямку руху гарантує 
оптимальний огляд та ефективно 
перешкоджає болям у шиї через часту 
зміну напрямку руху. Захисний вимикач 
у просторі для ніг забезпечує макси-
мальний рівень безпеки.
ESD 120
• Сидіння, що відкидається вгору та 

слугує спинкою в режимі управління
стоячи на платформі оператора.

• Підніжка для кращої опори під час
сидіння.

ESD 220
• Комфортне сидіння з регулюванням

залежно від ваги.
• М’який підлокітник.

• М’яка оббивка в області колін.

Комфортний і безпечний рух
Надійне регулювання швидкості за 
допомогою SpeedControl. SpeedControl 
гарантує максимальну безпеку та над-
звичайно простий контроль швидкості 
руху в будь-якій ситуації.
• Захист від скочування назад на під-

йомах завдяки автоматичній активації
гальма.

• Постійна швидкість руху на підйомах/
спусках.

• Рекуперація енергії завдяки генера-
торному гальмуванню.

• Особливо плавний рух із безступін-
частим регулюванням.

Багатофункціональність
ESD 120
• Транспортування двох піддонів одно-

часно завдяки дворівневому вантаж-
ному блоку.

• Швидке завантаження та розванта-
ження вантажних автомобілів.

• Просте розташування піддона без-
посередньо біля борту вантажівки
завдяки малій ширині транспортного
засобу (лише 760 мм).

• Зручний вхід та вихід завдяки малій 
висоті платформи кабіни.

ESD 220

• Управління рухом і підйомом за
допомогою багатофункціонального
важеля.

• Ідеально підходить для транспор-
тування вантажу на великі відстані
завдяки зручному сидінню.

• Просте маневрування завдяки ком-
пактній конструкції.

• Ідеально підходить для блочного
штабелювання.

Високопродуктивний акумулятор
ESD 120
• Короткий акумуляторний відсік: 3 PzS

375 А•год
• Довгий акумуляторний відсік: 4 PzS 

500 А•год
• Бокова заміна акумулятора
ESD 220
• 3 PzS 465 А•год
• Бокова заміна акумулятора

Додаткове обладнання
• Різні вантажні колеса (залежно від

умов використання)
• Версія для холодильних складів.
• Кодовий замок.
• Кермове колесо з лівого боку (ESD

120).
• Решітка для захисту вантажу.
• Індикатор заряду та положення тяго-

вих коліс (опція для ESD 220).
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ТОВ "ТГ"СТАЛКЕР"
м.Дніпро
проспект О. Поля 46а
+38 (099) 650 0 450
+38 (098) 650 0 450
+38 (073) 650 0 450
info@stalker.com.ua
stalker.com.ua

Підлогові підйомно-
транспортні засоби 

Jungheinrich відповідають 
європейським 

вимогам безпеки.

Заводи, центри збуту і 
сервіс Jungheinrich у Європі 

ISO 9001/ ISO 14001


