
Elektrický vysokozdvižný vozík 
s výsuvným sloupem
ETM/ETV 318-325
Výška zdvihu: 4250-13000 mm / Nosnost: 1800-2500 kg



Výkonný vysokozdvižný vozík 
s výsuvným sloupem
Pro nejvyšší nároky.
Bezpečné zvedání nejtěžších břemen do velké výšky.

Posuňte se výš s výkonným vozíku s výsuvným sloupem konstrukční řady 3. Díky robustní konstrukci šasi, nejvyšší tuhosti 
zdvihového zařízení a kolům s velkým průměrem zvedají tyto vozíky extrémně těžká břemena bez potíží až do 13 metrů. 
Zatímco ETV nakládá euro palety mezi ramena kol, nabízí model ETM svou užší konstrukcí značné výhody při skladování 
v regálech drive-in a v blokových skladech.Profitujte z nejmodernější technologie pohonů spojené s vysokým výkonem 
překládky a nízkou spotřebou energie. Příslušenství pro obsluhu a inteligentní asistenční systémy zpříjemňují práci řidiči a 
současně zvyšují efektivitu práce na maximum. Moderní baterie li-ion s dlouhou životností, rychlým nabíjením i 
mezinabíjením a nulovou údržbou zaručují vysoký výkon. Opce, jako je panoramatická střecha nebo video kontrola pro 
velkou výšku zdvihu dále zvyšují bezpečnost a výkon.

 

 

Přehled výhod:

• Stabilní konstrukce pro vysokou zbytkovou nosnost

• Elektrická brzda nosného kola pro vyšší bezpečnost

• Řízení 180° a 360° pro flexibilní jízdní vlastnosti

• Páka soloPILOT pro přesnou obsluhu

• Různé individuální možnosti výbavy

Bez starostí. Bez kompromisů.

S Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus získáte jistotu vysokého 
výkonu po dobu až 8 let díky našim vysoce kvalitním lithium- 
iontovým bateriím. Můžete se tak bez jakýchkoliv starostí plně 
soustředit na svou práci.

100% spokojenost. Zaručeně.

Jsme si jisti, že vás o kvalitě lithium-iontové technologie 
Jungheinrich přesvědčíme. Proto vám zaručujeme, že se do 
6 měsíců po dodání můžete bez problémů, rychle a bez udání 
důvodů vrátit k původní technologii.



Váš vysokozdvižný vozík s výsuvným 
sloupem Jungheinrich
pro maximální užitek zákazníka.

Efektivita Bezpečnost Individualita
Maximální výkon 
s nejefektivnějšími vozíky.

Nejlepší předpoklady pro 
bezpečnou práci.

Vozík je stejně individuální 
jako vaše podnikání.

Nejvyšší výšky zdvihu i nejvyšší 
výkon. Zvolte například inovativní 
lithium-iontovou technologii k 
zvýšení disponibility vozíků a snížení 
nákladů.

Jednoduchá, rychlá a bezpečná 
manipulace s asistenčními systémy 
Jungheinrich. Sestavte si snadno a 
rychle svůj vlastní balíček volitelného 
vybavení.

Vybavte svůj sklad vysokozdvižným 
vozíkem s výsuvným sloupem na míru, 
který splní vaše požadavky na výkon a 
bezpečnost na 100 procent.

Dostupné s lithium-iontovou 
technologií
• Vysoká disponibilita díky 

extrémně krátké době nabíjení.
• Výměna baterie není nutná.
• Úspory nákladů díky delší 

životnosti a bezúdržbovému 
provedení.

• Nedochází k tvorbě plynů a tím 
pádem odpadá nutnost prostor 
pro nabíjení a jejich ventilace.

Výkonné zdvihové zařízení
• Maximum bezpečnosti a efektivní 

využití skladu až do velkých výšek.
• Trojité zdvihové zařízení s výškou 

zdvihu až 13 000 mm.
• Vynikající výhled na náklad.
• Nízká průjezdná výška při velké 

výšce zdvihu.
• Vysoká zbytková nosnost až do 

největších zdvihových výšek.
• Volitelné tlumení posuvu 

zdvihačky.

Všestranné asistenční systémy a 
doplňky
• Systém operationCONTROL 

průběžně měří hmotnost 
břemene a pomocí výstrahy na 
displeji a akustického signálu 
varuje, pokud se přiblíží mezní 
hodnota zbytkové nosnosti.

• Systém positionCONTROL 
s funkcí Snap umožňuje přesné a 
rychlé zakládání bez dalšího 
stisku tlačítek.

• Systém liftNAVIGATION přenáší 
pokyny k zakládání automaticky 
ze systému řízení skladu.

• Systém regulace proti prokluzu 
pro vyšší trakci na mokrém nebo 
prašném povrchu.

• Bezpečné a efektivní zakládání 
pomocí kamery na vidlích a 
přesně řízeného motoru zdvihu.

EasyAccess
• Přístupový systém bez klíčů 

pomocí tlačítka softkey, kódu PIN 
nebo volitelné karty pro 
transpondér.

4palcový barevný displej
• Zobrazení směru pojezdu a 

postavení kol.
• Ukazatel stavu baterie 

s ukazatelem dojezdu.
• Tři volitelné programy pojezdu.
• Provozní hodiny a čas.
• Výška zdvihu (volitelné vybavení).
• Hmotnost nákladu (volitelné 

vybavení).

Výkonové pakety pro různé podmínky 
použití
• Paket Efficiency pro dlouhou výdrž 

s jedinou baterií.
• Paket drivePLUS pro časté jízdy na 

delších trasách.
• liftPLUS k dosažení vyšší rychlosti 

zdvihu a tím vyšší produktivity.
• drive&liftPLUS pro maximální 

produktivitu při optimální 
energetické spotřebě.

• Držák pro bezdrátový datový 
terminál, psací podložku nebo 
monitor.

Ovládací páka soloPILOT
• K aktivaci všech hydraulických 

funkcí, výběru směru pojezdu a 
použití klaksonu.

• Všechny ovládací prvky jsou 
umístěné v zorném poli a mají 
jednoznačnou funkci.



Přehled modelů
Vhodný model pro vaše použití:

Název Nosnost/náklad Výška zdvihu 
(max.)

Rychlost pojezdu 
bez nákladu

Šířka pracovní 
uličky (palety 
800x1200 
uložené podélně)

Rychlost zdvihu 
bez nákladu

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 (ČR) s.r.o.
Modletice 101
251 01 Říčany
Telefon +420 313 333 111, 333
Fax +420 313 333 777

info@jungheinrich.cz  
www.jungheinrich.cz

 

 

Certifikované jsou naše výrobní závody v 
Norderstedtu, Moosburgu a Landsbergu.  

Vozíky Jungheinrich splňují evropské 
bezpečnostní požadavky.  
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