
Assento lateral com melhor 
desempenho ergonômico

Ideal para carga e descarga de 
caminhões, bem como para 
rotas de transporte mais longas

Direção elétrica

Altos índices de velocidade 
e aceleração

ESE 120/220/320
Transpaleteira elétrica com operador a bordo (2.000 kg)

As transpaleteiras ESE 120/220/320 são ideais para o transporte 
horizontal de médias a longas distâncias. Por meio da posição 
transversal do motorista em relação ao sentido da direção, 
todos os veículos oferecem excelente visibilidade e possibili-
dades de trabalhar com tranquilidade. Uma vantagem que faz a 
diferença, especialmente com frequentes mudanças de direção.
A ESE 120 é uma transpaleteira de operador embarcado em 
pé e tem uma largura de apenas 760 mm, mais estreita do que 
um palete. Criando assim melhores condições para facilitar o 
posicionamento de paletes nas laterais do caminhão, assim 
como para o carregamento e descarregamento rápido. O as-
sento dobrável proporciona maior conforto ao viajar por longas 
distâncias. O embarque e desembarque frequente é facilitado 
pela baixa altura de entrada.
A ESE 220 com 820 mm de largura do veículo, assim como a 
ESE 320 com 930 mm de largura oferecem aos seus motoristas 
conforto máximo como assento lateral e, desta forma, são ade-

quados especialmente para o transporte em longas distâncias. 
Através do ajuste de altura do pé, está garantida uma confortá-
vel posição de trabalho para qualquer motorista.
Todos os veículos estão equipados com motores de tração de 
24 V de alto desempenho para forte aceleração e altas veloci-
dades finais. A isso somam-se vantagens de um design robusto: 
Estrutura e base de carga são projetadas para capacidades de 
carga até 2.000 kg.
Outras vantagens:
• Alta performance de condução e aceleração.
• Chassi especialmente robusto para cargas máximas.
• Display com indicador de posição de direção e seleção de 

programas de condução (na ESE 220 e 320 são opcionais).
• Direção elétrica para facilitar manobras com menos giros do 

volante.
• Gestão de energia excelente para baixos custos operacionais.
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1) Base de carga abaixada: + 65 mm
2) Base de carga abaixada: + 90 mm
3) Base de carga abaixada: + 95 mm
4) Diagonal conf. VDI: + 188 mm

Esta ficha técnica, conforme diretriz VDI 2198, menciona apenas os valores técnicos do veículo padrão. Pneus diferentes, outros tipos de mastro, acessórios adicionais, etc. 
podem fornecer outros valores.

Dados técnicos de acordo c/ VDI 2198

Versão: 09/2014
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1.1 Fabricante (abreviação)  Jungheinrich

1.2 Denominação do modelo pelo fabricante  ESE 120 ESE 120 ESE 220 ESE 320

 
Acionamento 

rápido

1.3 Tipo de tração (motor)  Elétrica

1.4 Tipo de operação  Em pé Em pé Sentado Sentado

1.5 Capacidade de carga Q t 2

1.6 Distância do centro da carga c mm 600

1.8 Distância entre o eixo de direção e a carga x mm 9642) 9642) 868 868

1.9 Distância entre eixos y mm 1.5951) 1.7312) 1.5352) 1.5413)

P
es

o 2.1.1 Peso incluindo bateria (ver 6.5)  kg 857 990 1.062 1.074

2.2 Peso por eixo com carga frente/trás  kg 1.840 / 1.017 1.900 / 1.090 1.896 / 1.142 1.902 / 1.182

2.3 Peso por eixo sem carga frente/trás  kg 215 / 642 240 / 750 258 / 808 264 / 816
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3.1 Tipo de rodas  Poliuretano

3.2 Dimensões das rodas dianteiras  mm Ø 230 x 78

3.3 Domensões das rodas traseiras  mm Ø 85 x 85

3.4 Rodas suplementares (dimensões)  mm Ø 140 x 54

3.5 Quantidade de rodas dianteiras /traseiras  2+1x/4 1+1x/4 2-1x/4 2-1x/4

3.6 Distância entre rodas Dianteira b10 mm 475 475 544 645

3.7 Distância entre rodas, Traseira b11 mm
340 / 370 / 

490
340 / 370 / 

490
385 385
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4.4 Elevação h3 mm 125

4.8 Altura do assento/ plataforma ao solo h7 mm 0 0 1.020 1.020

4.8.1 Altura da plataforma ao solo h7 mm 245 245 0 0

4.15 Altura dos garfos abaixados h13 mm 90

4.19 Comprimento total l1 mm 2.024 2.096 2.009 2.009

4.20 Comprimento até à face dos garfos (incl. espessura do garfo) l2 mm 874 946 859 859

4.21 Largura total b1/b2 mm 760 760 820 930

4.22 Dimensões do garfo s/e/l mm
55 / 170 / 

1.150
55 / 170 / 

1.150
60 / 185 / 

1.150
60 / 185 / 

1.150

4.25 Abertura dos garfos b5 mm
510 / 540 / 

660
510 / 540 / 

660
540 540

4.32 Altura livre do solo, centro dos eixos m2 mm 30 30 25 25

4.34
Largura do corredor de trabalho c/ paletes de 800 x 1200 
longitudinal

Ast mm 2.2744) 2.3464) 2.1974) 2.2154)

4.35 Raio de giro Wa mm 1.838 1.910 1.665 1.683

P
er

fo
rm

an
ce 5.1 Velocidade de deslocamento com/sem carga  km/h 8,5 / 10,5 9,5 / 12,5 10 / 12,5 10 / 12,5

5.2 Velocidade de elevação com/sem carga  m/s 0,04 / 0,05 0,04 / 0,05 0,06 / 0,07 0,06 / 0,07

5.3 Velocidade de descida com/sem carga  m/s 0,065 / 0,045 0,065 / 0,045 0,06 / 0,05 0,06 / 0,05

5.8 Capacidade máx. de vencer rampa com/sem carga  % 6 / 12 6 / 12 8 / 13 8 / 13

5.10 Freio  elétrico

E
lé

tr
ic

a

6.1 Motor de tração, potência S2 60 min.  kW 2,0 2,5 2,8 2,8

6.2 Motor de elevação, potência no S3 15%  kW 2,0 2,0 1,5 1,5

6.3 Bateria conforme DIN 43531/35/36 A, B, C, não  B B não não

6.4 Voltagem da bateria, capacidade nominal K5  V/Ah 24 / 375 24 / 500 24 / 465 24 / 465

6.5 Peso da bateria  kg 297 370 380 380
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8.1 Tipo de controle de tração  
speed-

CONTROL
speed-

CONTROL
AC speed-
CONTROL

AC speed-
CONTROL



Aproveite as vantagens

ESE 120: Elementos de operação 
para regulagem de velocidade e 
função de elevação

Veículo padrão ESE 120 com ele-
mentos de comando de fácil aces-
so e assento rebatível

Controle de todas as funções de 
deslocamento e elevação com a 
alavanca multifuncional na ESE 
220/320

Posição confortável do assento 
com ajuste de altura

Inovadora tecnologia trifásica
Maior desempenho e ao mesmo tempo 
redução dos custos operacionais. 
Aproveite estes benefícios (para ESE 
220/320):
• Alta eficiência com excelente econo-

mia de energia.
• Forte aceleração.
• Rápida mudança de direção sem a 

breve parada habitual.
• Sem escovas de carvão – o motor de 

tração é livre de manutenção.

Ergonomia para aumento do desem-
penho
A disposição transversal do banco do 
condutor no sentido de deslocamento 
garante uma ótima visibilidade, como 
também evita problemas no pescoço 
resultantes das frequentes mudanças no 
sentido de direção. Interruptor de segu-
rança na área dos pés garante a máxima 
segurança.
ESE 120:
• Assento dobrável como encosto.
• Descanso de pé para melhor suporte 

ao sentar-se.
ESE 220/320:
• Assento confortável com ajuste de 

peso.
• Apoio de braço acolchoado.

• Área do joelho acolchoada.

Condução confortável e segura
Regulagem de velocidade segura através 
do SpeedControl. O SpeedControl asse-
gura a máxima segurança e fácil controle 
de velocidade em qualquer situação.
• Sistema que impede que o veículo role 

para trás nas rampas, através da ativa-
ção automática do freio.

• Velocidade constante em subida/des-
cida.

• A recuperação de energia através da 
frenagem regenerativa.

• Comportamento de direção especial-
mente suave e contínuo.

Operação simples e excelente visibi-
lidade
Através da posição central do condutor 
dentro do contorno fechado do veículo, 
o condutor está bem protegido e tem 
uma visibilidade otimizada. A direção elé-
trica de fácil manuseio e os confortáveis 
elementos de comando proporcionam 
conforto adicional:
ESE 120:
• Controle de velocidade por interruptor 

de condução.
• O botão de elevação pode ser operado 

sem necessidade de agarrar.

• Estabilidade ao estar de pé por meio de 
um controle estável.

ESE 220/320:
• Controle de condução e elevação por 

alavanca multifunção.

Bateria de alto desempenho
ESE 120
• Compartimento da bateria curto: 3 PZS 

375 Ah.
• Compartimento da bateria longo: 4 

PZS 500 Ah.
• Retirada lateral da bateria.
ESE 220/320
• 3 PZS 465 Ah.
• Retirada lateral da bateria.

Robustez e facilidade de manutenção
• Fácil acesso aos controles e eletrônica.
• Estrutura robusta e fechada.

Equipamentos adicionais
• Variantes de rodas de carga (depen-

dendo da aplicação).
• Versão para frigorífico.
• Código de bloqueio.
• Volante no lado esquerdo (ESE 120).
• Grade de proteção da carga.
• Indicador de descarga e posição de 

direção (opcional na ESE 220/320).
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Jungheinrich Lift Truck Ltda.

Rod. Vice Prefeito Hermenegildo Tonolli, 2535
Galpão 2
CEP 13295-000
Itupeva – SP
Tel. +55 11 3511-6295

contato@jungheinrich.com.br
www.jungheinrich.com.br

Os veículos industriais 
Jungheinrich cumprem 

os requisitos de 
segurança europeus.

Certificados para as fábricas 
de Nordestedt, Moosburg e 

Landsberg, na Alemanha.


