
Sähkökäyttöinen työntömastotrukki
ETV C16 / C20
Nostokorkeus: 4250-7400 mm / Kantavuus: 1600-2000 kg



Monikäyttöinen trukki
halleihin ja piha-alueille.
Korkealle ylös ahtaimmissakin tiloissa.

Jungheinrichin joustavat ja luotettavat mallisarjan C työntömastotrukit ovat ykkösluokan tekijöitä taloudelliseen varastointiin 
ja varastostaottoon erilaisille alustoille sekä sisä- että ulkotiloihin. Super Elastic -renkaidensa ansiosta ne siirtävät tavarat 
pisteestä toiseen suurissa korkeuksissa ja ahtaimmissakin tiloissa aina omaan ylivertaiseen tyyliinsä.Tilaa säästävä rakenne, 
erinomainen suorituskyky ja ergonomiset, pitkälle kehitetyt työskentelyolosuhteet tekevät näistä trukeista todellisia 
monilahjakkuuksia. Ergonomisesti sijoitetut näyttö- ja hallintalaitteet sekä erinomainen näkyvyys helpottavat työskentelyä ja 
lisäävät turvallisuutta. Toistuvaan ulkokäyttöön on lisävarusteena saatavana mukava hytti.Täydellisesti yhteensopivat 
moottorit, ohjausjärjestelmät ja ohjelmistot takaavat, että näiden monipuolisten trukkien energiatehokkuus on aina 
optimaalinen – olipa kyse lava- tai läpivirtaushyllyistä tai yksi- tai monivuorokäytöstä. 

 

 

Edut pähkinänkuoressa:

• Ihanteellinen yhdistettyyn sisä- ja ulkokäyttöön

• Optimaalinen näkyvyys sivuttain istuen

• Herkkäsäätöiset käyttötoiminnot soloPILOT-ohjausvivulla

• Käyttötarkoituksensa mukainen

• curveCONTROL takaa optimaalisen ajoturvallisuuden

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.

Monikäyttöisen trukin ansiosta 
säästät kokonaisvaltaisesti: 
suorituskykyinen monitaituri ETV C 
vie suorituskyvyn äärirajoille – ja vielä 
askeleen pidemmällekin.

Turvallisempaa ajoa, vähemmän 
tapaturmia ja hyödyllistä tukea uusille 
kuljettajille – tämän ja paljon muuta 
tarjoavat mallisarjan C ETV-trukit.

Kuljettajalla on tilanne aina taatusti 
hallussaan: siitä pitävät huolen 
suorituskykyä edistävä ergonomia, 
helppokäyttöisyys ja yksilöllisesti 
mukautettava ohjaamo.

Tehokas masto
• Takaa maksimaalisen 

turvallisuuden ja korkeallakin 
sijaitsevan varastotilan tehokkaan 
hyödyntämisen.

• Kolmijatkeisilla mastoilla 
nostokorkeus on jopa 7 400 mm.

• Erinomainen näkyvyys kuormaan.
• Hyvin matalat rakennekorkeudet 

ja suuret nostokorkeudet.
• Suuri jäännöskapasiteetti 

suurissakin nostokorkeuksissa.
• Herkästi ohjautuva maston 

kallistus.
• Erittäin pitkä käyttöikä 

laadukkaiden profiilien ansiosta.

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
• 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.

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).
• Jäännöskapasiteetti (lisävaruste).

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. 

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.

• 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.

Hytit (lisävaruste)
• Katto-, etu- ja sivuikkunat, 

soveltuvuus runsassateisiin 
käyttökohteisiin (Comfort 1 -malli).

• Katto-, etu- ja sivuikkunoiden lisäksi 
myös portti, joten se suojaa 
kuljettajaa joka puolelta (Comfort 2 
-malli).



Mallivalikoima
Sopiva malli sovelluksiisi:

Nimi

Akun vaihtoasema ETV:lle

Akunvaihtoaseman adapterijalat

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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