
Elektropiedziņas bīdmasta krautņotājs
ETV 110 / 112
Celšanas augstums: 4550-7100 mm / Kravnesība: 1000-1200 kg



Kompakts bīdmasta krautņotājs
šaurām ejām.
Vienkārša, ātra un droša iekraušana un izkraušana.

Daudzpusīgie un kompaktie 1. sērijas bīdmasta krautņotāji ir ideāls risinājums ātrai preču pārkraušanai grēdu noliktavās vai 
iebraucamajos plauktos. Kompaktā šasija ļauj strādāt pat visšaurākajās ejās. Turklāt ETV pārliecina ar maksimālu 
energoefektivitāti un iespējami augstāko drošību. Ar šaurajām balstdakšām un nelielo ārējo platumu tiek panākts būtisks 
vietas ietaupījums, kā arī iespēja uzņemt eiropaletes gareniski – ideāls priekšnoteikums kustībai divvirzienu satiksmē. 
Elektriskā 180° un 360° stūres iekārta piedāvā izvēlēties starp minimālu apgriešanās rādiusu un ātru braukšanas virziena 
maiņu ērtai manevrēšanai.Modernākā piedziņas un vadības tehnika nodrošina nemainīgi augstu pārkraušanas jaudu un 
vienlaikus mazu enerģijas patēriņu. Nelielā konstrukcija, veiktspēju veicinošā ergonomika un inovatīvas tehnoloģijas padara 
mūsu bīdmasta krautņotāju par uzticamu partneri visās situācijās.

 

 

Visas priekšrocības īsumā:

• Šauras balstdakšas neliela darba platuma sasniegšanai

• Plaša vadītāja vieta, neskatoties uz kompakto konstrukciju

• 180° un 360° stūres iekārta ērtai manevrēšanai

• “soloPILOT” vadības svira precīzai iekraušanai

• Neskaitāmas 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.

Pareizs šasijas platums visām 
situācijām, īpaši īss uzlādes laiks un 
maksimāla drošība – tā mūsu 
bīdmasta krautņotāji nosaka 
standartus efektivitātes 
nodrošināšanai.

Vajadzībām atbilstoša konfigurācija, 
dažādas drošības opcijas un plašs 
inteliģentu palīgsistēmu klāsts gādā 
par maksimālu drošību strādājot.

Ideāli veidota vadītāja vieta ar 
neskaitāmām individuālām 
pielāgošanas iespējām, plašums un 
netraucēta kravas pārredzamība 
vadītāja kabīnē rada patīkamas sajūtas.

Kompakta, bet ietilpīga šasija
• Ar 1120 mm ārējo platumu tas ir 

ideāli piemērots izmantošanai 
iebraucamos plauktos vai grēdu 
noliktavās.

• Eiropaletes uzņemšana gareniskā 
virzienā starp balstdakšām ir 
tikpat lielā mērā iespējama kā, 
izmantojot iekrāvēju ar platāku 
šasiju.

Jaudīgs pacelšanas masts
• Maksimāla drošība un efektīva 

noliktavas izmantošana arī lielā 
augstumā.

• Izcila kravas redzamība cauri 
mastam.

• Integrēts sānbīdes mehānisms.
• Mazs caurbraukšanas augstums 

pie liela pacelšanas augstuma.
• Īpaši ilgs kalpošanas laiks, 

pateicoties augstvērtīgiem 
profiliem.

• Liela atlikusī celtspēja arī lielā 
pacelšanas augstumā.

• Trīskārši pacelšanas masti ar 
pacelšanas augstumu līdz 7100 
mm un masta sasvēršanas 
iespēju.

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.

Opcionālās vadītāja palīgsistēmas
• Vienkārša un ātra kravu 

iekraušana, bez nepieciešamības 
papildus spiest taustiņus, ko 
nodrošina "positionCONTROL" ar 
SNAP funkciju.

• Dakšu kamera ar ergonomiski 
regulējamu monitoru īpaši drošai 
un efektīvai kravu iekraušanai un 
izkraušanai.

• Svara kontrole, nospiežot tikai 
vienu taustiņu, lai nepārsniegtu 
atlikušo celtspēju.

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).

Ergonomiska darba vieta
• Pietiekoši daudz vietas arī gara 

auguma vadītājiem.
• Elektriskā stūres sistēma, pēc 

izvēles 180° vai 360° darbības 
režīms.

• Braucot taisni, stūres rokturis 
vienmēr atrodas ergonomiski 
optimālā pozīcijā.

• Pietiekoši daudz vietas arī gara 
auguma vadītājiem.

• Netraucēta paceltās kravas 
pārredzamība, ko nodrošina pēc 
izvēles uzstādāms kabīnes 
panorāmas jumts.

• Auduma sēdeklis ar sēdēšanas 
pozīcijas, muguras atzveltnes un 
ķermeņa svara regulēšanas iespēju.

• Svarīgākie vadības elementi 
aizsniedzami, nemainot rokas 
pozīciju.

• Tāds pats pedāļu izvietojums kā 
automašīnā.

• Dažādas mantu novietošanas 
iespējas.

“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.

• Intuitīvs braukšanas virziena 
pārslēga aktivizēšanas virziens.

• Darbs ar milimetru precizitāti, ļoti 
precīzi izpildot visas funkcijas.

• Optimāla papildu uzkaragregātu, 
piem., opcionālā dakšu 
pozicionētāja vadība.

• Opcionāli pieejama “multiPILOT” 
vadības svira. 



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 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

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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