
Elektrisk skjutstativtruck
ETM/ETV 318-325
Lyfthöjd: 4250-13000 mm / Lastkapacitet: 1800-2500 kg



Den kraftfulla skjutstativtrucken
för höga anspråk.
Vid lyft av de tyngsta lasterna till de högsta nivåerna.

Njut av den höga prestandan hos våra stabila och kraftfulla skjutstativtruckar i 3-serien: Med det robusta chassit, den höga 
stabilitet i lyftstativet ihop med stora hjuldiameter lyfter de enkelt tunga laster upp till 13 meter. Medan ETV kan ta upp EUR- 
pallar mellan stödbenen har ETM enorma fördelar vid djupstapling samt blocklager genom dess smala konstruktion.Hög 
arbetskapacitet och imponerande energibalans genom avancerad driv- och styrteknik. Omfattande driftsalternativ samt 
intelligenta assistanssystem gör arbetet skonsamt och effektivt för föraren. Innovativa, underhållsfria litiumjonbatterier med 
lång livslängd och snabba mellanladdningar ger konstant hög produktivitet. Tillvalsutrustning, så som panoramatak eller 
videokontroll vid höga lyfthöjder ger ännu högre säkerhet.

 

 

Fördelar:

• Extremt stabil konstruktion för hög restlastkapacitet

• Elektriska lasthjulbromsar för mer säkerhet

• 180°- och 360°-styrning för flexibla köregenskaper

• soloPILOT-styrspak för finkänslig manövrering

• Diverse individuella utrustningsalternativ

Inga bekymmer. Ingen kompromiss

Med Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus ger vi dig ett löfte 
om långvarig prestanda upp till 8 år för våra högkvalitativa Li- 
ion batterier, fullt fokus på era arbetsuppgifter utan oro.

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.



Dina skjutstativtruckar 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.

Höga lyfthöjder och hög prestanda: 
Välj den innovativa litiumjontekniken 
för att öka tillgängligheten och sänka 
kostnaderna.

Enkel, snabb och säker stapling med 
assistanssystemen från Jungheinrich.

Utrusta lagret med en skräddarsydd 
skjutstativtruck som uppfyller dina 
driftbehov och säkerhetskrav till 100 %.

Går att få med litiumjonteknik
• Hög tillgänglighet genom extremt 

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

livslängd och lågt underhåll.
• Varken laddningsrum eller 

ventilation behövs eftersom ingen 
gas bildas vid laddningen.

Högpresterande lyftstativ
• Maximal säkerhet och ett effektivt 

lagerutnyttjande på extrema 
höjder.

• Triplexstativ med lyfthöjder på 
upp till 13 000 mm.

• Utmärkt sikt över lasten.
• Låga genomfartshöjder och höga 

lyfthöjder.
• Hög restlastkapacitet även vid 

höga lyfthöjder.
• Dämpning av 

stativframskjutningen (tillval).

Många olika assistanssystem och 
tillval
• operationCONTROL mäter 

lastvikten löpande och avger en 
optisk och akustisk varningssignal 
på förardisplayen när 
restlastkapacitet närmar sig 
gränsvärdet.

• positionCONTROL med snap- 
funktion möjliggör enkel och 
snabb stapling utan att föraren 
behöver trycka på fler knappar.

• liftNAVIGATION överför 
staplingsordrar automatiskt från 
lagerstyrningssystemet.

• Antispinnsystem för bättre grepp 
på våta eller dammiga underlag

• Gaffelkamera med ergonomiskt 
inställbar bildskärm möjliggör 
säker och effektiv in- och 
utstapling.

EasyAccess
• Nyckellöst åtkomstsystem med 

skärmknapp, PIN-kod eller 
transponderkort (tillval).

4-tums-fullfärgsdisplay
• Körriktnings- och 

hjullägesindikator.
• Batteriindikator med visning av 

laddningsstatus.
• Tre valbara körprogram.
• Drifttimmar och klockslag.
• Lyfthöjd (tillval).
• Lastvikt (tillval).

Utrustningspaket för olika 
driftförhållanden
• Efficiency för lång användningstid 

med ett batteri.
• drivePLUS för frekvent körning av 

längre sträckor.
• liftPLUS för högre lyfthastighet och 

ökad produktivitet.
• drive&liftPLUS för maximal 

produktivitet och optimal 
energiförbrukning.

• Hållare för t.ex. truckterminal, 
skrivplatta eller videokamera.

soloPILOT-styrspak
• För aktivering av samtliga 

hydrauliska funktioner och tutan 
samt val av färdriktning.

• Alla styrkontroller finns i förarens 
synfält och varje kontroll har en 
entydig funktion.



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

ETV 318 1800 kg 11510 mm 11 km/h 2790 mm 0,64 m/s

ETV 320 2000 kg 13000 mm 11 km/h 2794 mm 0,64 m/s

ETM 325 2500 kg 9110 mm 0 km/h 2969 mm 0 m/s

ETV 325 2500 kg 13000 mm 0 km/h 2883 mm 0 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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