
Sähkökäyttöinen työntömastotrukki
ETV 216i
Nostokorkeus: 4550-10700 mm / Kantavuus: 1600 kg



Maailman ensimmäinen
litiumionitekniikalla toteutettu 
työntömastotrukki.
Entistä enemmän suorituskykyä ja joustavuutta.

Ketterä ja innovatiivinen ETV 216i -työntomastotrukki on ihanteellinen kumppani tehokkaaseen ja turvalliseen varastointiin ja 
varastosta ottoon sekä lavojen toimitukseen keräilyä varten. Aivan uudenlaisen trukkikonseptin mahdollistanut integroitu 
litiumioniakku on äärimmäisen kompakti. Pika- ja välivarausmahdollisuudet tekevät monivuorokäytöstäkin erittäin joustavaa 
(drive&liftPLUS-varustepaketin yhteydessä).

Nopea nosto ja työntö lisäävät käsiteltävien lavojen määrää selvästi perinteisiin trukkeihin verrattuna. Kuljettajalla on 
käytössään ergonominen työpiste, joka vakuuttaa tilavuudellaan, optimaalisella näkyvyydellään ja helppokäyttöisyydellään.

ETV 216i -trukin uusi rakenne on perusta sen erinomaiselle ergonomialle ja turvallisuudelle. Kekseliäät kuljettajaa avustavat 
järjestelmät, kuten positionCONTROL tai operationCONTROL, ja räätälöidyt käyttökonseptit vähentävät työskentelyn 
väsyttävyyttä ja lisäävät sen tuottavuutta. 

 

 

Edut pähkinänkuoressa:

• Pika- ja välivarausominaisuuksilla varustettu litiumioniakku

• Tilava, ergonomisesti muotoiltu ohjaamo

• Täydellinen näkyvyys pyörän tukivarsiin ja kuormaan

• Maksimaalinen työskentelyteho suuren nostonopeuden ansiosta 
(drive&liftPLUS)

• Suuri jäännöskapasiteetti optimaalisen painopisteen ansiosta (drive&liftPLUS)

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.

Koe vallankumous varastossasi: 
maailman ensimmäisen integroidulla 
litiumioniakulla varustetun 
työntömastotrukin tuottavuus on 
jopa 5 % aiempaa suurempi.

Maksimaalista suojaa ihmisille ja 
kuormalle – ETV 216i -mallin 
uudenlaisen kompaktin muotoilun ja 
pois jätetyn akkukaukalon ansiosta se 
tarjoaa täydellisen näkyvyyden 
pyörän tukivarsiin ja kuormaan.

Se tekee jokaisesta kuljettajasta 
monilahjakkuuden – ja ergonomisesta 
ohjaamosta nopeasti kaikkien 
lempipaikan. Kiitos vakiovarustelun ja 
lisävarusteena saatavien 
hallintalaitevaihtoehtojen.

Integroitua litiumionitekniikkaa
• 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 varastotilan 
hyödyntämisen.

• Nopea nosto, lasku ja työntö.
• Korkeat jäännöskapasiteetit 

pienessä koossa.
• Mastokallistus ja kelkkakallistus.

Lisää turvaa
• Lyijyakuttomassa trukissa on 

parempi näkyvyys pyörän 
tukivarsiin ja kuormaan.

• Kapea kattorakenne takaa 
täydellisen näkyvyyden joka 
suuntaan.

• Ohjauspyörän suoja.
• Turvallinen trukkiin nousu ja siitä 

poistuminen kahden kahvan 
avulla.

• Olkasuojus.
• Lasinen panoraamakatto 

(lisävaruste).
• Integroitu DayLED (lisävaruste).

Monipuoliset kuljettajaa avustavat 
järjestelmät ja lisävarusteet
• Asemointilaser helpottaa 

kuorman hyllyttämistä.
• operationCONTROL valvoo 

kantavuusrajaa jatkuvasti.
• Haarukkakamera ja monitori.

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).

Ergonominen ohjaamo
• Leveä istuin antaa enemmän tilaa 

kuljettajalle.
• Käsinojaa ja ohjauspyörää voidaan 

säätää erikseen ja ilman 
voimankäyttöä.

• Hyvä näkyvyys ja leveä askelma.
• Mahdollisuus kiinnittää pidikkeitä 

lisävarusteille, kuten trukkipäätteille 
tai skannereille.

• Käytännölliset säilytystilat.
• Mukavuusvaraaminen.

Erilaisten käyttövaatimusten mukaiset 
varustelupaketit
• Tehoa kevyisiin tehtäviin 

mahdollisimman vähäisellä 
energiankulutuksella.

• drive&liftPLUS takaa erinomaisen 
tuottavuuden ja optimaalisen 
energiankulutuksen.

soloPILOT-ohjain
• Kaikkien hydraulitoimintojen ja 

äänimerkin käyttöön sekä 
ajosuunnan valintaan.

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

• Ajosuuntakytkimen käyttösuunta on 
looginen.

• Työskentely on millimetrintarkkaa 
kaikkien toimintojen herkän 
ohjautuvuuden ansiosta.

• Lisälaitteiden, kuten lisävarusteena 
saatavan asetinlaitteen, 
optimaalinen ohjaus.

• multiPILOT on saatavana 
lisävarusteena. 



Mallivalikoima
Sopiva malli sovelluksiisi:

Nimi Kantavuus/kuor
ma

Nostokorkeus 
(enint.)

Ajonopeus kuor
matta

Käytäväleveys 
(lava 800 x 1 200 
pitkittäin)

Nostonopeus 
kuormatta

ETV 216i 1600 kg 10700 mm 11 km/h 2759 mm 0,7 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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