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ES10-1600 är en full-elektrisk gåstaplare som passar 
för lätt materialhantering på ett flertal ställen såsom 
butiker, lager, mindre industri med mera. Ergonomis-
ka reglage, underhållsfria batterier samt inbyggd lad-
dare gör drift och underhåll väldigt enkelt.
Snabb höjning och sänkning kombinerat med bra 
gånghastighet ökar produktiviteten.

Säker – Höj- och sänkfunktionen sitter lättåtkomlig på 
det väl utformade styrhuvudet. Detta tillåter föraren
att helt koncentrera sig på lasten och staplingen. Styr-

handtaget är placerat på ett sätt som ger bättre sikt vid 
både körning och stapling. En lång styrarm med låg 
fästpunkt ger bra säkerhetsavstånd mellan förare och 
maskin, samtidigt som det ökar manöverbarheten.

Lättviktare – Denna ledstaplare är kompakt, smidig 
och lätt och tillåter både körning och stapling på stäl-
len där det kanske inte annars är möjligt, som t.ex. 
entresoler, trånga gångar eller vissa golv som inte tål 
den belastning som en stor staplare innebär.

SILVERSTONE ES10-1600
FULLELEKTRISK GÅSTAPLARE MED 1000 KG KAPACITET

Bra sikt vid körning <

Lättstyrd med lång styrarm <

Smidig och kompakt <

Underhållsfria batterier <

Teknisk information 

Kapacitet (kg) 1000

Lyfthöjd (mm) 85-1600

Yttre dimensioner L x B x H (mm) 1615x800x1940

Markfrigång (mm) 30

Gaffeldimensioner (L x B x H mm) 1150x160x55

Utvändig gaffelbredd (mm) 550

Vikt (kg) 540

Hjultyp PU/PU

Styrhjul (mm) Ø210x70

Gaffelhjul (mm) Ø80x60

Sidohjul (mm) Ø130x55

Antal hjul (x=drivhjul) 1x+2/4

Lastcentrum (mm) 600

Frilyft (mm) 1590

Höjd - mast i fullhöjd (mm) 1955

Min. gångbredd med 1000x1200 pall (mm) 2137

Min. gångbredd med 800x1200 pall (mm) 2062

Vändradie (mm) 1295

Körhastighet lastad - olastad (km/h) 4,0 - 4,7

Lyfthastighet, lastad - olastad (cm/sek) 12 - 22

Sänkhastighet, lastad - olastad (cm/sek) 12 - 11

Batteri (V/Ah) 2x12/80

Batterityp Underhållsfria

Bromsar Elektromagnetiska

Drivmotor (kW) DC 0,65

Lyftmotor (kW) 2,2

Styrsystem CURTIS
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