
Veículo com apenas 
820 mm de largura

Corredores de trabalho 
com larguras pequenas 
para utilização em áreas 
estreitas do armazém e 
empilhamento de blocos

Posicionamento ergonômico 
do assento para uma 
direção sem esforço

Alavanca multifunção 
para fácil operação

Tecnologia de corrente 
trifásica para cursos de 
movimentação dinâmicos

ESC 214/216/214z/216z
Empilhadeira elétrica com assento lateral (1.400/1.600 kg)

Os assentos laterais das empilhadeiras elétricas Jungheinrich 
ESC 214/216 são ideais para longas distâncias de transporte du-
rante a carga e descarga das mercadorias. Com uma largura de 
apenas 820 mm e pequena largura do corredor de trabalho, a 
ESC mostra seu valor durante a aplicação em áreas de estoque 
estreitas e na operação de armazenamento de blocos.
A confortável posição do assento transversal no sentido da 
direção proporciona ao condutor uma excelente visibilidade. 
Uma vantagem que vale a pena, especialmente com frequentes 
mudanças de direção. Com o ajuste individual de altura do es-
paço para os pés, é possível atingir a posição de trabalho ideal 
para o motorista de diversas estaturas.
Além disso, há outras vantagens:
• Inovador motor de trifásico de alto desempenho de 2,8 kW 

para alta performance de condução e aceleração.

• Capacidade elevada de carga residual e motor de elevação 
potente.

• Chassi especialmente robusto para demandas intensas.
• Display com indicador da posição do volante e seleção do 

programa de direção (opcional).
• Direção elétrica para facilitar manobras com menos giros do 

volante.
• Gestão de energia excelente para baixos custos operacionais.
Com elevação inicial, a ESC 214z/216z lida com as irregulari-
dades do piso com facilidade e sem esforço. O comando de 
todas funções de condução e elevação é de fácil acesso graças 
à alavanca multifuncional.
Com sua estrutura compacta e excelente ergonomia, a ESC é a 
empilhadeira ideal para espaços limitados.
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Modelos padrão de mastro ESC 214/216/214z/216z

Elevação
h3

Altura do mastro recolhido
h1

Elevação livre
h2

Altura do mastro na eleva-
ção máxima

h4

Altura da grade de proteção 
(compartimento do ope-

rador)
h6

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

ESC 214 / 
214z

ESC 216 / 
216z

ESC 214 / 
214z

ESC 216 / 
216z

ESC 214 / 
214z

ESC 216 / 
216z

ESC 214 / 
214z

ESC 216 / 
216z

Dois níveis ZT 2800 - 1995 - 100 - 3372 - 2093

2900 1995 - 100 - 3422 - 2093 -

3100 - 2145 - 100 - 3672 - 2243

3200 2145 - 100 - 3722 - 2243 -

3500 - 2345 - 100 - 4072 - 2288

3600 2345 - 100 - 4122 - 2288 -

4000 - 2595 - 100 - 4572 - 2288

4100 2595 - 100 - 4622 - 2288 -

4200 - 2695 - 100 - 4772 - 2288

4300 2695 - 100 - 4822 - 2288 -

Dois níveis ZZ 2800 - 1945 - 1373 - 3372 - 2093

2900 1945 - 1420 - 3422 - 2093 -

3100 - 2095 - 1523 - 3672 - 2243

3200 2095 - 1570 - 3722 - 2243 -

3500 - 2295 - 1723 - 4072 - 2288

3600 2295 - 1770 - 4122 - 2288 -

4000 - 2545 - 1973 - 4572 - 2288

4100 2545 - 2020 - 4622 - 2288 -

4200 - 2645 - 2073 - 4772 - 2288

4300 2645 - 2120 - 4822 - 2288 -

Três níveis DZ 4200 - 1945 - 1376 - 4770 - 2093

4300 1945 - 1426 - 4830 - 2093 -

5250 - 2295 - 1726 - 5820 - 2288

5350 2295 - 1776 - 5880 - 2288 -



1) Base de carga levantada: - 78 mm
2) Concebido como rolo duplo
3) Diagonal conf. VDI: + 190 mm
4) vide tabela do mastro

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: 06/2010
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1.1 Fabricante (abreviação)  Jungheinrich

1.2 Denominação do modelo pelo fabricante  ESC 214 ESC 216 ESC 214z ESC 216z

1.3 Tipo de tração (motor)  Elétrica

1.4 Tipo de operação  Sentado

1.5 Capacidade de carga Q t 1.4 1.6 1.4 1.6

1.6 Distância do centro da carga c mm 600

1.8 Distância entre o eixo de direção e a carga x mm 860 860 8741) 8741)

1.9 Distância entre eixos  mm 1648 1648 16771) 16771)
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te 2.1.1 Peso incluindo bateria (ver 6.5)  kg 1590 1590 1660 1660

2.2 Peso por eixo com carga frente/trás  kg 1316 / 1674 1340 / 1850 1285 / 1775 1370 / 1890

2.3 Peso por eixo sem carga frente/trás  kg 1113 / 477 1113 / 477 1162 / 498 1162 / 498
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3.1 Tipo de pneu  Polyurethan

3.2 Dimensão do pneu, dianteiro  mm Ø 230 x 77

3.3 Dimensão do pneu, traseiro  mm Ø 85 x 85

3.4 Rodas suplementares (dimensões)  mm Ø 140 x 1262)

3.5 Rodas, quantidade frente/trás (x = rodas de tração)  2-1x/4

3.6 Distância entre rodas, frente b10 mm 544

3.7 Distância entre rodas, trás b11 mm 385

G
ru

n
d

ab
m

es
su

n
g

en

4.2 Altura do mastro (recolhido) h1 mm 1995

4.3 Elevação livre h2 mm 100

4.4 Elevação h3 mm 2900 2800 2900 2800

4.5 Altura do mastro na elevação máxima h4 mm 3422

4.6 Elevação inicial h5 mm 125 125

4.7 Altura da grade de proteção (compartimento do operador) h6 mm 20954)

4.8 Altura do assento/ plataforma ao solo h7 mm 950

4.15 Altura dos garfos, baixados h13 mm 90

4.19.4 Comprimento total, incluindo garfo l1 mm 2125 2125 2140 2140

4.20
Comprimento até à face dos garfos (incl. espessura do 
garfo)

l2 mm 975 975 990 990

4.21 Largura total b1/b2 mm 820

4.22 Dimensões do garfo s/e/l mm
60 / 185 / 

1150
60 / 185 / 

1150
60 / 185 / 

1150
65 / 185 / 

1150

4.25 Largura sobre o garfo b5 mm 570

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 23833) 23833) 23983) 23983)

4.35 Raio de giro Wa mm 1843 1843 18721) 18721)
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5.1 Velocidade de deslocamento com/sem carga  km/h 9.1 / 9.1

5.2 Velocidade de elevação com/sem carga  m/s 0.15 / 0.24 0.13 / 0.24 0.14 / 0.23 0.14 / 0.23

5.3 Velocidade de descida com/sem carga  m/s 0.42 / 0.42 0.42 / 0.42 0.42 / 0.38 0.42 / 0.38

5.7 Capacidade de vencer rampa com/sem carga  % 7 / 12

5.10 Freio  elétrico
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6.1 Motor de tração, potência S2 60 min.  kW 2,8

6.2 Motor de elevação, potência no S3 10%  kW 3

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

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

6.5 Peso da bateria  kg 380
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8.1 Tipo de controle de tração  AC SpeedControl



Aproveite as vantagens

Alça para um embarque seguro 
e possibilidade de montagem de 
diferentes opções

Posição confortável do assento 
com ajuste de altura

Disposição ergonômica de todas as 
unidades de comando

Boa visibilidade

Inovadora tecnologia trifásica
Maior desempenho e ao mesmo tempo 
redução dos custos operacionais. Apro-
veite estas vantagens:
• Alta eficiência com excelente econo-

mia de energia.
• Forte aceleração.
• Rápida mudança de direção sem bre-

ves paradas.
• Sem escovas de carvão - o motor de 

tração é livre de manutenção.
• 2 anos de garantia para o motor de 

tração.

Ergonomia que fornece performance
O posicionamento do banco do moto-
rista transversal ao sentido da direção 
garante uma ótima visibilidade e evita 
problemas no pescoço resultantes das 
frequentes mudanças no sentido de di-
reção. Botão de segurança próximo aos 
pés, garantindo a máxima segurança.
• Assento confortável com ajuste de 

peso.
• Apoio de braço acolchoado.
• Área do joelho acolchoada.
• Suporte de retenção para a subida se-

gura (funciona simultaneamente como 
porta-luvas ou espaço para o terminal 
de transmissão de dados).

Condução confortável e segura
Regulagem de velocidade segura pelo 
comando por impulso SpeedControl. O 
SpeedControl assegura a máxima segu-
rança 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
• Comando de todas funções de con-

dução e elevação acessíveis através da 
alavanca multifuncional.

• Hidráulica proporcional para o posicio-
namento preciso da carga.

• Direção elétrica de fácil uso.
• Posição de assento segura no contor-

no fechado do veículo.
• Visão panorâmica livre sem interferên-

cia de barras; boa visibilidade através 
do mastro e do teto de proteção do 
condutor.

Veículo estreito com extrema versa-
tilidade
• Com uma largura de apenas 820 mm, 

a ESC é ideal para uso em corredores 
estreitos e armazenamento de blocos.

• Pequeno corredor operacional e posi-
ção do motorista bem protegida para 
uso otimizado em corredores estreitos 
de trabalho.

Robustez e facilidade de manutenção
• Fácil acesso aos controles e eletrônica.
• Abertura lateral para o compartimento 

do motor.
• Estrutura robusta e fechada.

Bateria de alto desempenho
• 3 PZS 465 Ah.
• Retirada lateral da bateria sobre roletes.

Equipamentos adicionais
• Várias opções de armazenamento
• Assento aquecido
• Grade de proteção da carga
• Display (direção de condução, posição 

de direção, estado da bateria, horas 
de trabalho, horário, programas de 
condução)
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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 e 
Moosburg, na Alemanha.


