
Elektrinis rietuvas
ETM/ETV 318-325
Kėlimo aukštis: 4250-13000 mm / Keliamoji galia: 1800-2500 kg



Tvirtas rietuvas
dideliems poreikiams.
Sunkių krovinių kėlimas į didelį aukštį.

Tvirti ir galingi 3 serijos rietuvai kelia dar aukščiau: Tvirta važiuoklė, labai standus kėlimo stiebas ir didelio skersmens ratai 
leidžia rietuvui ypač sunkius krovinius lengvai pakelti į 13 metrų aukštį. Jei ETV rietuvas europadėklus gali paimti tarp ratukinių 
šakių, tai ETM didžiuliai pranašumai dėl dar siauresnės konstrukcijos išryškėja sandėliuose su įvažiuojamais stelažais bei blokų 
sandėliuose.Moderniausia varymo ir valdymo technika užtikrina didesnį perkrovimo našumą ir įspūdingą energijos balansą. 
Daug valdymo parinkčių bei išmanios pagalbinės sistemos leidžia vairuotojui dirbti nenuvargstant ir tuo pačiu labai efektyviai. 
Pažangūs ličio jonų akumuliatoriai, pasižymintys ilga naudojimo trukme, greitu tarpiniu įkrovimu ir nereikalaujantys techninės 
priežiūros, užtikrina pastovų naudojimą ir įtikinamą našumą. Įrangos paketą papildo pasirenkama įranga, kaip, pvz., 
panoraminis stogas arba vaizdo kontrolė keliant į didelį aukštį.

 

 

Visi privalumai trumpai:

• Ypač tvirta konstrukcija, užtikrinanti didelę likutinę keliamąją galią

• Didesnį saugumą užtikrinantis elektrinis apkraunamųjų ratų stabdys

• 180° ir 360° pasukamas vairavimo mechanizmas lengvam manevravimui

• Tikslų valdymą užtikrinanti „soloPILOT“ valdymo svirtis

• Skirtingi individualiai pasirenkami įrangos variantai

Jokių rūpesčių. Jokio kompromiso.

Su Jungheinrich „Li-ion Guarantee Plus“ - mūsų aukštos 
kokybės ličio jonų baterijomis - mes suteikiame Jums 
ilgalaikės eksploatacijos pažadą iki 8 metų. Mes suprantame: 
didelis našumas ir ilgas baterijos tarnavimo laikas yra būtini 
sėkmei.

100 % pasitenkinimas. Garantuota.

Esame tikri, kad pasirinksite mūsų ličio jonų technologiją. 
Garantuojame, kad per 6 mėnesius po pristatymo greitai ir 
lengvai galėsite grįžti prie ankstesnės technologijos 
nenurodydami priežasčių.



Jūsų „Jungheinrich“ rietuvas
didžiausiai kliento naudai.

Efektyvumas Saugumas Individualumas
Didžiausia galia, 
pasiekiama 
efektyviausiomis 
transporto priemonėmis.

Geriausios saugaus darbo 
sąlygos.

Transporto priemonė tokia 
pat individuali kaip ir Jūsų 
verslas.

Aukščiausias kėlimo aukštis atitinka 
aukščiausią našumą: Pasirinkite 
naujovišką ličio jonų technologiją 
kaip sėkmingą koncepciją, skirtą 
aukštam prieinamumui ir mažesnėms 
sąnaudoms.

Lengvesnis, greitesnis ir saugesnis 
krovimas su „Jungheinrich“ 
pagalbinėmis sistemomis - visai 
nesudėtingai susikursite savo 
individualų įrangos paketą.

Savo sandėlyje dirbkite pagal 
individualų užsakymą pagamintu 
rietuvu, kuris 100 procentų atitiktų 
Jūsų darbo ir saugumo reikalavimus.

Galima įsigyti su ličio jonų 
technologija
• Didelis prieinamumas dėl labai 

trumpo pakrovimo laiko.
• Nereikia keisti baterijos.
• Mažesnės sąnaudos dėl ilgos 

naudojimo trukmės ir dėl to, kad 
nereikia atlikti techninės 
priežiūros.

• Nereikia įkrovimo patalpų ir 
vėdinimo, kadangi nesusidaro 
dujų.

Galingas kėlimo stiebas
• Didžiausias saugumas ir efektyvus 

didelio aukščio sandėlio 
išnaudojimas.

• Trigubi kėlimo stiebai, kurių 
kėlimo aukštis iki 13 000 mm.

• Puikus krovinio matomumas.
• Maži važiavimo aukščiai, esant 

dideliems kėlimo aukščiams.
• Didelės likutinės keliamosios 

galios iki didelio kėlimo aukščio.
• Optimalus stiebo polinkio 

amortizavimas.

Įvairios pagalbinės sistemos ir 
parinktys
• „operationCONTROL“ nuolat 

matuoja krovinio svorį ir optiškai 
vairuotojo ekrane bei taip pat 
garsiniu įspėjamuoju tonu įspėja, 
kai priartėjama prie likutinės 
galios ribos.

• „positionCONTROL“ su „Snap“ 
funkcija leidžia paprastai ir greitai 
krauti į krūvas papildomai 
nespaudžiant mygtukų.

• „liftNAVIGATION“ automatiškai 
perduoda krovimo užduotis iš 
sandėlio valdymo sistemos.

• Apsauga nuo slydimo užtikrina 
didesnę sukibimo jėgą ant šlapių 
arba dulkėtų grindų

• Saugų ir efektyvų pakrovimą ir 
iškrovimą užtikrina ant šakių 
strypų esanti kamera ir 
ergonomiškai reguliuojamas 
variklis.

„EasyAccess“
• Beraktė prieigos sistema 

naudojant programuojamąjį 
klavišą, PIN kodą arba papildomai 
įsigyjamą siųstuvo-imtuvo 
kortelę.

4 colių spalvotas ekranas
• Važiavimo krypties ir ratų padėties 

rodmuo.
• Akumuliatoriaus įkrova su likusios 

eigos laiko indikatoriumi.
• Trys pasirenkamos važiavimo 

programos.
• Darbo valandos ir laikas.
• Kėlimo aukštis (pasirinktinai).
• Krovinio svoris (pasirinktinai).

Skirtingoms naudojimo sąlygoms skirti 
įrangos paketai
• „Efficiency“ ilgai eksploatacijos 

trukmei su vienu akumuliatoriumi.
• „drivePLUS“ dažniems maršrutams 

ilgais atstumais.
• „liftPLUS“ garantuoja didesnį kėlimo 

greitį ir produktyvumą.
• „drive&liftPLUS“ garantuoja 

didžiausią produktyvumą 
suvartojant optimalų energijos kiekį.

• Duomenų perdavimo ryšio 
sistemos terminalo, rašomosios 
lentos arba vaizdo ekrano laikiklis.

„soloPILOT“ valdymo svirtis
• Visoms hidraulinėms funkcijoms 

aktyvinti bei važiavimo krypčiai 
pasirinkti ir garso signalui valdyti.

• Visos valdymo dalys yra matymo 
lauke, ir kiekvienai yra priskirta po 
vieną funkciją.



Modelis apžvalga
Tinkamas jūsų programų modelis:

Pavadinimas Talpa / apkrovos Kėlimo aukštis 
(maks.)

Važiavimo greitis 
be krovinio

Darbinis plotis 
(800x1200 išilgi
nis padėklas)

Kėlimo greitis be 
krovinio

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 Lift Truck UAB
Liepkalnio g. 85A
LT-02120 Vilnius
Lietuva
Telefonas +370 5 2322242
Faksas +370 5 2647600

info@jungheinrich.lt  
www.jungheinrich.lt

 

 

Vokietijos produkcijos gamyklos 
Norderstedte, Moosburge ir Landsberge 

yra sertifikuotos.
 

„Jungheinrich“ krautuvai atitinka Europos 
saugos reikalavimus.  
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