
Sähkökäyttöinen työntömastotrukki
ETM/ETV 318-325
Nostokorkeus: 4250-13000 mm / Kantavuus: 1800-2500 kg



Vankka työntömastotrukki
korkeisiin vaatimuksiin.
Raskaimpien kuormien nostoon suuriin korkeuksiin.

Vankkojen ja suorituskykyisten mallisarjan 3 työntömastotrukkien avulla korkeuksiin: vankan rungon, mastorakenteen 
erinomaisen jäykkyyden ja pyörien suuren halkaisijan ansiosta ne nostavat raskaimmatkin kuormat vaivattomasti jopa 
13 metrin nostokorkeuteen. Siinä missä ETV-mallin trukit pystyvät ottamaan eurolavat pyörän tukivarsiensa väliin, ETM-mallin 
trukit puolestaan loistavat kapeamman rakenteensa ansiosta yksisuuntaisista hyllystöistä koostuvissa varastoissa ja 
kuormalavahyllyvarastoissa.Hyödynnä modernin käyttövoima- ja ohjaustekniikan mukanaan tuoma parempi työskentelyteho 
ja vaikuttava energiatase. Kattavat hallintalaitevaihtoehdot ja älykkäät kuljettajaa avustavat järjestelmät tekevät työskentelystä 
kuljettajan kannalta turvallisempaa ja samalla huipputehokasta. Edistykselliset ja pitkäikäiset litiumioniakut, nopea välivaraus ja 
huoltovapaus takaavat trukin jatkuvan suorituskyvyn ja vakuuttavan tehon. Panoraamakaton tai suurissa nostokorkeuksissa 
hyödynnettävän videovalvonnan kaltaiset lisävarusteet täydentävät tämän ylivertaisen paketin.

 

 

Edut pähkinänkuoressa:

• Erittäin vakaa rakenne ja suuri jäännöskapasiteetti

• Sähköinen kuormapyörän jarru lisää turvallisuutta

• Sujuva ajokäyttäytyminen 180°:n ja 360°:n ohjauksen ansiosta

• soloPILOT-ohjausvipu herkkätuntoiseen käyttöön

• Erilaisia yksilöllisiä lisävarusteita

Ei huolia. Ei kompromisseja.

Jungheinrichin Li-ion Guarantee Plus takuulla  annamme 
korkealaatuisille litiumioniakuillemme pitkäaikaisen, jopa 8 
vuoden, suorituskykylupauksen jotta voisit keskittyä täysin 
tehtäviisi ilman huolia.

100-prosenttinen tyytyväisyys. Taatusti.

Olemme varmoja, että voimme vakuuttaa sinut 
Jungheinrichin litiumionitekniikalla. Siksi takaamme, että voit 
vaivattomasti ja nopeasti vaihtaa takaisin aiemmin käyttämääsi 
tekniikkaan kuuden kuukauden kuluessa tuotteen 
toimituksesta – ilman selityksiä.



Jungheinrichin työntömastotrukki
ajaa asiakkaan etua.

Tehokkuus Turvallisuus Yksilöllisyys
Maksimaalista 
suorituskykyä 
tehokkaimpien trukkien 
avulla.

Parhaat edellytykset 
turvalliselle työskentelylle.

Trukki, joka on yhtä 
yksilöllinen kuin 
yrityksesikin.

Suurimmat nostokorkeudet ja 
maksimaalinen suorituskyky: Valitse 
menestysreseptiksesi innovatiivinen 
litiumionitekniikka, joka takaa 
erinomaisen käytettävyyden ja 
alhaisemmat kustannukset.

Jungheinrichin kuljettajaa avustavien 
järjestelmien avulla pinoaminen 
sujuu helpommin, nopeammin ja 
turvallisemmin – kokoa vaivattomasti 
oma varustelupakettisi.

Varusta varastosi räätälöidyllä 
työntömastotrukilla, joka täyttää 
käyttö- ja turvallisuusvaatimuksesi aina 
100-prosenttisesti.

Saatavana litiumionitekniikalla 
varustettuna
• Hyvä käytettävyys erittäin 

lyhyiden varausaikojen ansiosta.
• Akkua ei tarvitse vaihtaa.
• Kustannussäästöjä pidemmän 

käyttöiän ja huoltovapauden 
ansiosta.

• Koska kaasua ei muodostu, 
erillisiä varaustiloja tai 
ilmanvaihtoa ei tarvita.

Tehokas masto
• Takaa maksimaalisen 

turvallisuuden ja korkeallakin 
sijaitsevan varastotilan tehokkaan 
hyödyntämisen.

• Kolmijatkeisilla mastoilla 
nostokorkeus on jopa 13 000 
mm.

• Erinomainen näkyvyys kuormaan.
• Hyvin matalat rakennekorkeudet 

ja suuret nostokorkeudet.
• Suuri jäännöskapasiteetti 

suurissakin nostokorkeuksissa.
• Lisävarusteena saatava maston 

työnnön vaimennus.

Monipuoliset kuljettajaa avustavat 
järjestelmät ja lisävarusteet
• operationCONTROL punnitsee 

kuorman painoa jatkuvasti. 
Jäännöskapasiteetin raja-arvoa 
lähestyttäessä kuljettajan näytössä 
näkyy optinen varoitus ja kuuluu 
äänimerkki.

• positionCONTROL ja Snap- 
toiminto mahdollistavat helpon ja 
nopean hyllyttämisen painikkeita 
painamatta.

• liftNAVIGATION välittää 
hyllytystehtävät 
varastonhallintajärjestelmästä 
automaattisesti.

• Luistonestotoiminto tehostaa 
pitoa märillä ja pölyisillä alustoilla

• Haarukkakamera ja ergonomisesti 
säädettävä monitori tekevät 
lastauksesta ja purkamisesta 
turvallista ja tehokasta.

EasyAccess
• Avaimeton käyttöoikeuksien 

valvonta softkey-painikkeiden, 
PIN-koodin tai lisävarusteena 
saatavan transponderikortin 
avulla.

4-tuumainen täysvärinäyttö
• Ajosuunnan ja pyörän asennon 

näyttö.
• Akun varaustila ja jäljellä oleva 

käyttöaika.
• Valittavissa kolme ajo-ohjelmaa.
• Käyttötunnit ja kellonaika.
• Nostokorkeus (lisävaruste).
• Kuormavaaka (lisävaruste).

Erilaisten käyttövaatimusten mukaiset 
varustelupaketit
• Efficiency-paketti mahdollistaa 

pitkän käyttöajan yhdellä akulla.
• drivePLUS-paketti soveltuu 

toistuvaan pitkien matkojen ajoon.
• liftPLUS takaa suuremman 

nostonopeuden ja lisää 
tuottavuutta.

• drive&liftPLUS takaa erinomaisen 
tuottavuuden ja optimaalisen 
energiankulutuksen.

• Pidike soveltuu esimerkiksi 
tiedonsiirtopäätteen, 
kirjoitusalustan tai videonäytön 
kiinnittämiseen.

soloPILOT-ohjain
• Kaikkien hydraulitoimintojen ja 

äänimerkin käyttöön sekä 
ajosuunnan valintaan.

• Kaikki säätimet ovat kerralla 
näkyvissä, ja jokaisella käytetään 
vain yhtä toimintoa.



Mallivalikoima
Sopiva malli sovelluksiisi:

Nimi Kantavuus/kuor
ma

Nostokorkeus 
(enint.)

Ajonopeus kuor
matta

Käytäväleveys 
(lava 800 x 1 200 
pitkittäin)

Nostonopeus 
kuormatta

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 Lift Truck Oy
Ahjonkulma 1
04220 Kerava
Tel. 010 616 8585
Fax 010 616 8580

info@jungheinrich.fi  
www.jungheinrich.fi

 

 

Tehtaamme Saksan Norderstedtissa, 
Moosburgissa ja Landsbergissa ovat 

sertifioituja.
 

Jungheinrich-trukit täyttävät 
eurooppalaiset turvallisuusvaatimukset.  
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