
Elektrisk skjutstativtruck
ETV C16 / C20
Lyfthöjd: 4250-7400 mm / Lastkapacitet: 1600-2000 kg



Två truckar i en.
för användning inom- och 
utomhus.
Nå högt i trånga utrymmen.

Våra flexibla och tillförlitliga skjutstativtruckar i ETV C-serien ger effektiv in- och utlastning där marken eller golvet varierar. 
De kan användas både inomhus och utomhus. Med sina halvmassiva däck (SE) passar de utmärkt för att flytta gods på ett 
säkert sätt i trånga utrymmen och till höga höjder.Platsbesparande design, hög prestanda och ergonomiska 
arbetsförhållandena gör dessa truckar till riktiga allroundtalanger. Ergonomiskt placerade instrument och styrreglage samt 
optimala siktförhållanden underlättar arbetet och ökar säkerheten. Den bekväma väderhytten kan fås som tillval för frekvent 
användning utomhus.Oavsett typ av ställage eller om det gäller arbete i ett eller flera skift så uppnår dessa mångsidiga 
truckar optimal energieffektivitet. Detta tack vare att motorer, styrsystem och programvarusystem har anpassats optimalt till 
varandra. 

 

 

Fördelar:

• Optimerad för kombinerad användning inom- och utomhus.

• Tvärställd stol för optimal sikt

• Finkänslig manövrering med soloPILOT-styrspaken.

• Anpassning efter olika behov

• curveCONTROL för optimal körsäkerhet.

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.

Två i en. Med denna truck har du 
bara fördelar: Den kraftfulla 
allroundtrucken ETV C ger maximal 
produktivitet på lagret.

Mer skydd vid körning, färre olyckor 
och assistans för nya förare. Detta 
och mycket mer erbjuder ETV C- 
serien.

Här har föraren garanterat allt under 
kontroll: Detta säkerställs bl.a. av 
prestationshöjande ergonomi, enkel 
hantering och en individuellt 
anpassningsbar förarplats.

Högpresterande lyftstativ
• Maximal säkerhet och ett effektivt 

lagerutnyttjande på extrema 
höjder.

• Triplexstativ med lyfthöjder på 
upp till 7 400 mm.

• Utmärkt sikt över lasten.
• Låga genomfartshöjder och höga 

lyfthöjder.
• Hög restlastkapacitet även vid 

höga lyfthöjder.
• Finkänslig styrning av 

stativtiltning.
• Extremt lång livslängd tack vare 

profiler av hög kvalitet.

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.

Assistanssystem (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.

4-tums-fullfärgsdisplay
• Körriktnings- och 

hjullägesindikator.
• Batteriindikator med visning av 

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

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.

• Färdriktningsknapp med intuitiv 
förändring av körriktningen.

• Styrning av alla driftfunktioner med 
millimeterprecision.

• Optimal styrning av aggregat, t.ex. 
ett gaffelspridningsaggregat (tillval).

• Styrspaken multiPILOT (tillval). 

Ergonomisk arbetsplats
• Generöst utrymme även för långa 

förare.
• Elektrisk styrning (välj mellan 180°- 

eller 360°-läge). Vid körning rakt 
fram är rattknoppen alltid vid den 
ergonomiskt mest optimala 
positionen.

• Panoramaskyddstaket (tillval) ger fri 
sikt på den upplyfta lasten.

• Tygsäte som är inställbart 
(sittposition, ryggstöd, kroppsvikt).

• Viktiga styrreglage är lätt åtkomliga 
utan att du behöver byta grepp.

• Pedalerna har samma placering 
som i en bil.

• Gott om förvaringsmöjligheter.

Överbyggd hytt (tillval)
• Med tak-, vind- och sidorutor för 

skydd mot regn (Komfort 1).
• Med tak, vind- och sidorutor samt 

dörr för skydd i alla riktningar 
(Komfort 2).



Modellöversikt
Den rätta modellen för dina applikationer:

Namn

Batteribytesstation för ETV

Adapterfötter för batteribytesstation

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.  


	Elektrisk skjutstativtruck
	ETV C16 / C20
	Lyfthöjd: 4250-7400 mm / Lastkapacitet: 1600-2000 kg


	Två truckar i en.
	för användning inom- och utomhus.
	Nå högt i trånga utrymmen.
	Fördelar:
	Inga bekymmer. Ingen kompromiss
	100 % belåtenhet. Garanterat.



	Dina skjutstativtruckar från Jungheinrich
	ger maximal nytta på lagret.

	Modellöversikt
	Den rätta modellen för dina applikationer:


