
Elektropiedziņas bīdmasta krautņotājs
ETM/ETV 318-325
Celšanas augstums: 4250-13000 mm / Kravnesība: 1800-2500 kg



Spēcīgs bīdmasta krautņotājs
visaugstākajām prasībām.
Smagu kravu pacelšana lielā augstumā.

Sasniedziet jaunus augstumus ar stabilajiem un jaudīgajiem 3. sērijas bīdmasta krautņotājiem: pateicoties to spēcīgi veidotajai 
šasijai, augstajai pacelšanas masta stiprībai un lielajam riteņu diametram Jūs ļoti smagas kravas bez problēmām varat pacelt 
līdz 13 metru augstumā. Kamēr ETV starp balstdakšām var uzņemt eiropaletes, ETM ar savu šauro konstrukciju sniedz 
būtiskas priekšrocības, strādājot iebraucamo plauktu noliktavās un grēdu noliktavās.Izmantojot modernāko piedziņas un 
vadības tehniku, sasniedziet lielāku pārkraušanas jaudu un iespaidīgu energobilanci. Visaptverošas vadības opcijas un 
inteliģentas palīgsistēmas ļauj strādāt, saudzējot vadītāju, un vienlaikus maksimāli efektīvi. Progresīvi bezapkopes litija jonu 
akumulatori ar ilgu darbmūžu un ātrām starpuzlādēm garantē nemainīgu veiktspēju un pārliecinošu jaudu. Paketi papildina 
tādas aprīkojuma opcijas kā panorāmas jumts vai video kontrole lielākam pacelšanas augstumam.

 

 

Visas priekšrocības īsumā:

• Īpaši stabila konstrukcija lielai atlikušajai celtspējai

• Elektriskas kravas riteņu bremzes paaugstinātai drošībai

• 180° un 360° stūres iekārta ērtai braukšanai

• “soloPILOT” vadības svira precīzai vadībai

• Dažādas individuālas aprīkojuma opcijas

Bez raizēm. Bez kompromisiem.

Ar Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus, mēs apsolām mūsu 
lieliskās kvalitātes litija jonu akumulatoru ilgtermiņa 
veiktspēju — līdz pat 8 gadiem, tādēļ jūs varat pilnībā 
koncentrēties savu galveno uzdevumu risināšanai.

100 % apmierinātība. Garantēti.

Mēs esam droši, ka mūsu litija jonu tehnoloģija Jūs pārliecinās. 
Tādēļ mēs nodrošinām Jums iespēju 6 mēnešu laikā pēc 
piegādes ātri un vienkārši atgriezties pie Jūsu iepriekš 
izmantotās tehnoloģijas, nesniedzot nekādus paskaidrojumus.



Jūsu Jungheinrich bīdmasta 
krautņotājs,
lai Jūs kā klients gūtu maksimālu labumu.

Efektivitāte Drošība Individualitāte
Maksimāla veiktspēja ar 
efektīvākajiem iekrāvējiem.

Vislabākie priekšnoteikumi 
drošam darbam.

Iekrāvējs, kas ir tikpat 
individuāls kā Jūsu bizness.

Maksimāls pacelšanas augstums 
sastopas ar maksimālu veiktspēju: 
izvēlieties inovatīvas litija jonu 
tehnoloģijas kā veiksmes koncepciju 
augstas pieejamības un mazāku 
izmaksu nodrošināšanai.

Vienkārša, ātra un droša iekraušana 
ar Jungheinrich palīgsistēmām – 
nokomplektējiet Jūsu individuālo 
opciju paketi pavisam vienkāršā 
veidā.

Aprīkojiet Jūsu noliktavu ar precīzi 
pielāgotiem bīdmasta krautņotājiem, 
kas Jūsu pielietojuma un drošības 
prasībām atbilst par 100 procentiem.

Pieejami ar litija jonu tehnoloģiju
• Augsta pieejamība, pateicoties 

īpaši īsam uzlādes laikam.
• Nav nepieciešama akumulatora 

nomaiņa.
• Zemākas izmaksas, pateicoties 

ilgākam darbmūžam un tam, ka 
nav jāveic apkope.

• Nav nepieciešamas speciālas 
telpas uzlādei un ventilācija, jo 
neveidojas gāzes.

Jaudīgs pacelšanas masts
• Maksimāla drošība un efektīva 

noliktavas izmantošana arī lielā 
augstumā.

• Trīskārši pacelšanas masti ar 
pacelšanas augstumu līdz pat 
13 000 mm.

• Izcila kravas redzamība cauri 
mastam.

• Mazs caurbraukšanas augstums 
pie liela pacelšanas augstuma.

• Liela atlikusī celtspēja arī lielā 
pacelšanas augstumā.

• Kā opcija pieejama masta izbīdes 
amortizācijas sistēma.

Daudzveidīgas palīgsistēmas un 
opcijas
• “operationCONTROL” pastāvīgi 

mēra kravas svaru un, 
pietuvojoties atlikušās celtspējas 
robežvērtībai, brīdina vadītāju ar 
optiskiem brīdinājumiem displejā 
un akustisku skaņas signālu.

• “positionCONTROL” ar SNAP 
funkciju ļauj veikt vienkāršu un 
ātru iekraušanu bez 
nepieciešamības spiest papildu 
taustiņus.

• “liftNAVIGATION” automātiski 
pārsūta kraušanas uzdevumus no 
noliktavas pārvaldības sistēmas.

• Pretslīdes sistēma nodrošina 
labāku saķeri, strādājot uz slapjām 
vai putekļainām grīdām

• Droša un efektīva kravu 
iekraušana un izkraušana, 
pateicoties dakšu kamerai un 
ergonomiski regulējamam 
dzinējam.

EasyAccess
• Bezatslēgas piekļuves sistēma, 

izmantojot izvēles taustiņu 
("Softkey"), PinCode vai pēc 
izvēles uzstādāmo transpondera 
karti.

4 collu pilnkrāsu displejs
• Braukšanas virziena un riteņu 

stāvokļa indikācija.
• Akumulatora stāvoklis ar atlikušā 

darbības laika indikāciju.
• Trīs iestatāmas braukšanas 

programmas.
• Darba stundas un pulkstenis.
• Pacelšanas augstums (opcija).
• Kravas svars (opcija).

Aprīkojuma paketes atšķirīgiem 
ekspluatācijas apstākļiem
• "Efficiency" ilgam darba laikam ar 

vienu akumulatoru.
• „drivePLUS" biežai garāku distanču 

veikšanai.
• “liftPLUS” lielākam pacelšanas 

ātrumam un palielinātai 
produktivitātei.

• “drive&liftPLUS” maksimālam 
ražīgumam, saglabājot optimālu 
enerģijas patēriņu.

• Datu pārraides termināļa, 
rakstāmpaliktņa vai videomonitora 
turētājs.

“soloPILOT” vadības svira
• Visu hidraulisko funkciju 

aktivizēšanai, kā arī braukšanas 
virziena izvēlei un signāltaures 
lietošanai.

• Visi kontrolrādītāji atrodas vadītāja 
redzamības zonā, un katram no 
tiem ir piešķirta konkrēta funkcija.



Modeļa pārskats
Jūsu lietojumprogrammām piemērots modelis:

Nosaukums Ietilpība / slodze Pacelšanas 
augstums (maks.)

Braukšanas 
ātrums bez 
kravas

Darba platums 
(palete 
800x1200 
gareniska)

Celšanas ātrums 
bez kravas

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

SIA Jungheinrich Lift Truck
Rītausmas iela 23
Rīga, LV-1058
Latvija
Telefons +371 67 813 913
Fakss +371 67 813 911

info@jungheinrich.lv  
www.jungheinrich.lv

 

 

Jungheinrich rūpnīcas, pārdošana un 
serviss Eiropā ISO 9001/ ISO 14001.  

Jungheinrich iekrāvēji atbilst Eiropas 
Savienības drošības prasībām.  
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