
Sähkökäyttöinen työntömastotrukki
ETV 110 / 112
Nostokorkeus: 4550-7100 mm / Kantavuus: 1000-1200 kg



Kompakti työntömastotrukki
kapeisiin käytäviin.
Helppoa, nopeaa ja turvallista pinoamista ja purkamista.

Monipuoliset ja kompaktit mallisarjan 1 työntömastotrukit ovat täydellinen ratkaisu nopeaan tavarankäsittelyyn 
kuormalavahyllyvarastoissa tai syväkuormaushyllyissä. Tiiviin runkorakenteensa ansiosta ne pystyvät toimimaan 
kapeimmissakin käytävissä. ETV-sarjan trukkien energiatehokkuus on erinomainen ja turvallisuus huippuluokkaa. Kapeat 
pyörän tukivarret ja pienet ulkomitat säästävät valtavasti tilaa ja mahdollistavat eurolavojen ottamisen pituussuunnassa – ne 
ovat ihanteellisia lähtökohtia käyttötilanteissa, joissa on myös vastaantulevaa liikennettä. Sähkötoiminen 180°:n tai 360°:n 
ohjaus tarjoaa mahdollisuuden valita mahdollisimman pienen kääntösäteen ja nopeat ajosuunnan muutokset, mikä 
sujuvoittaa trukin ohjailua.Moderni käyttövoima- ja ohjaustekniikka takaavat jatkuvasti erinomaisen työskentelytehon 
energiankulutuksen pysyessä silti alhaisena. Tilaa säästävä rakenne, suorituskykyä edistävä ergonomia ja innovatiiviset 
teknologiat tekevät Jungheinrichin työntömastotrukeista luotettavia kumppaneita kaikkiin käyttötarkoituksiin.

 

 

Edut pähkinänkuoressa:

• Kapeat pyörän tukivarret kapeisiin käytäviin

• Kompaktista rakenteesta huolimatta tilava ohjaamo

• 180°:n ja 360°:n ohjaus sujuvaan ohjailuun

• Herkkäsäätöinen pinoaminen soloPILOT-ohjausvivun ansiosta

• Runsaasti 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.

Sopivanlevyinen runko kaikkiin 
käyttötarkoituksiin, erittäin lyhyet 
varausajat ja maksimaalinen 
turvallisuus – näillä eväillä 
Jungheinrichin työntömastotrukit 
asettavat aivan uudet mittapuut 
tehokkuudelle.

Tarkoituksenmukainen varustus, 
erilaiset turvavarusteet ja kattava 
valikoima älykkäitä kuljettajaa 
avustavia järjestelmiä pitävät huolen 
työskentelyn maksimaalisesta 
turvallisuudesta.

Optimaalisesti muotoiltu ohjaamo 
lukuisine yksilöllisine 
säätömahdollisuuksineen, tilan runsaus 
ja esteetön näkyvyys kuormaan – 
kaikki ne takaavat, että ohjaamossa on 
mukava olla.

Kompakti, tilava runko
• Ulkoleveys on 1 120 mm, joten 

trukki soveltuu ihanteellisesti 
syväkuormaus- ja 
läpiajohyllystöihin sekä 
lattiavarastoihin.

• Eurolavan ottaminen pitkittäin 
pyörän tukivarsien väliin onnistuu 
siinä missä leveämpirunkoisellakin 
trukilla.

Tehokas masto
• Takaa maksimaalisen 

turvallisuuden ja korkeallakin 
sijaitsevan varastotilan tehokkaan 
hyödyntämisen.

• Erinomainen näkyvyys kuormaan.
• Integroitu sivusiirtolaite.
• Hyvin matalat rakennekorkeudet 

ja suuret nostokorkeudet.
• Erittäin pitkä käyttöikä 

laadukkaiden profiilien ansiosta.
• Suuri jäännöskapasiteetti 

suurissakin nostokorkeuksissa.
• Kolmijatkeisten, kallistettavien 

mastojen nostokorkeus jopa 
7 100 mm.

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.

Lisävarusteena saatavat kuljettajaa 
avustavat järjestelmät
• positionCONTROL ja Snap- 

toiminto mahdollistavat helpon ja 
nopean hyllyttämisen painikkeita 
painamatta.

• Haarukkakamera ergonomisesti 
säädettävine näyttöineen tekevät 
hyllyttämisestä ja hyllystä 
ottamisesta erityisen turvallista ja 
tehokasta.

• Kuorman punnitus napin 
painalluksella varmistaa, ettei 
jäännöskapasiteetti ylity.

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).

Ergonominen ohjaamo
• Runsaasti tilaa myös isokokoisille 

kuljettajille.
• Sähkötoiminen ohjaus, valittavissa 

180°:n tai 360°:n tila.
• Suoraan ajettaessa ohjauspyörän 

nuppi on aina ergonomisesti 
optimaalisessa asennossa.

• Runsaasti tilaa myös isokokoisille 
kuljettajille.

• Lisävarusteena saatava 
panoraamakatto tarjoaa 
esteettömän näkyvyyden 
nostettuun kuormaan.

• Kangaspäällysteisessä istuimessa 
istuma-asennon, selkänojan ja 
painon säätömahdollisuus.

• Tärkeät hallintalaitteet käden 
ulottuvilla otetta muuttamatta.

• Polkimet autoista tutussa 
järjestyksessä.

• Monipuoliset 
säilytysmahdollisuudet.

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 110 1000 kg 7100 mm 11 km/h 2664 mm 0,7 m/s

ETV 112 1200 kg 7100 mm 11 km/h 2668 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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