
Elektrinis rietuvas
ETV 110 / 112
Kėlimo aukštis: 4550-7100 mm / Keliamoji galia: 1000-1200 kg



Kompaktiškas rietuvas
siauriems koridoriams.
Paprastas, greitas ir saugus sukrovimas ir iškrovimas.

Universalūs ir kompaktiški 1 serijos rietuvai tobulai tinka greitam prekių perkrovimui blokų sandėlyje arba įvažiuojamuosiuose 
stelažuose. Suspausta važiuoklė leidžia atlikti darbus net ir siauriausiuose koridoriuose. ETV pasižymi didžiausiu energijos 
efektyvumu ir saugumu. Dėl siaurų ratukinių šakių ir mažo išorinio pločio rietuvui reikia mažiau vietos ir gali paimti išilgai 
padėtus europadėklus - ideali sąlyga judėti priešpriešine kryptimi. Elektrinis 180° ir 360° pasukamas vairavimo mechanizmas 
leidžia pasirinkti minimalų posūkio spindulį arba greitą važiavimo krypties pakeitimą. Tai leidžia lengvai manevruoti.Moderni 
varymo ir valdymo technika užtikrina pastoviai didelį perkrovimo našumą sunaudojant mažai energijos. Dėl mažai vietos 
užimančios konstrukcijos, našumą didinančios ergonomijos bei pažangių technologijų mūsų rietuvai yra patikimi partneriai 
atliekant bet kokius darbus.

 

 

Visi privalumai trumpai:

• Siauros ratukinės šakės siauriems darbiniams koridoriams

• Erdvi vairuotojo vieta nepaisant kompaktiškos konstrukcijos

• 180° ir 360° pasukamas vairavimo mechanizmas lengvam manevravimui

• „soloPILOT“ valdymo svirtis tiksliam krovimui

• Daugybė individualiai pasirenkamų įrangos variantų

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.

Tinkamas važiuoklės plotis bet 
kokiam naudojimui, itin trumpi 
įkrovimo laikai ir maksimalus 
saugumas - taip mūsų rietuvai 
nustato standartus efektyvumo 
požiūriu.

Poreikius atitinkanti konfigūracija, 
įvairios saugumo parinktys ir platus 
išmanių pagalbinių sistemų spektras 
užtikrina maksimalų saugumą 
dirbant.

Idealiai suprojektuota vairuotojo vieta 
su daugybe individualaus reguliavimo 
galimybių, daug erdvės ir neribotas 
krovinio matomumas - geras jausmas 
vairuotojo kabinoje.

Kompaktiška, erdvi važiuoklė
• Dėl 1120 mm išorinio pločio 

idealiai tinka naudoti 
įvažiuojamuosiuose stelažuose ar 
blokų sandėliuose.

• Krautuvas gali paimti europadėklą 
išilgine kryptimi tarp ratukinių 
šakių, kaip krautuvas, kurio 
važiuoklės plotis yra didesnis.

Galingas kėlimo stiebas
• Didžiausias saugumas ir efektyvus 

didelio aukščio sandėlio 
išnaudojimas.

• Puikus krovinio matomumas.
• Integruotas šoninis poslinkis.
• Maži važiavimo aukščiai, esant 

dideliems kėlimo aukščiams.
• Labai ilgą naudojimo trukmę 

užtikrina aukštos kokybės profiliai.
• Didelės likutinės keliamosios 

galios iki didelio kėlimo aukščio.
• Trigubi kėlimo mechanizmai, 

keliantys iki 7100 mm aukščio, ir 
stiebo pakreipimas.

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.

Pasirenkamos vairuotojo pagalbinės 
sistemos
• Paprastas ir greitas krovimas, 

papildomai nespaudžiant 
mygtukų – tai 
„positionCONTROL“ su „Snap“ 
funkcija.

• Šakių strypų kamera su 
ergonomiškai nustatomu ekranu 
leidžia labai saugiai ir efektyviai 
pakrauti ir iškrauti.

• Svorio patikra vos vieno mygtuko 
paspaudimu leidžia neviršyti 
liekamosios keliamosios galios.

„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).

Ergonomiška darbo vieta
• Daug erdvės net aukšto ūgio 

vairuotojams.
• Elektrinis vairavimo mechanizmas, 

pasirinktinai 180° arba 360° 
režimas.

• Vairo rankenėlė tiesiam važiavimui 
visada yra nustatyta į ergonomiškai 
optimalią padėtį.

• Daug erdvės net aukšto ūgio 
vairuotojams.

• Neribotas pakelto krovinio 
matomumas per papildomai 
įsigyjamą panoraminį apsauginį 
stogelį.

• Medžiaga aptraukta sėdynė, kuriai 
galima reguliuoti sėdėjimo padėtį, 
atlošą ir nustatyti pagal kūno svorį.

• Svarbius valdymo elementus galima 
pasiekti neperkeliant rankų.

• Pedalų išdėstymas kaip lengvajame 
automobilyje.

• Įvairios pasidėjimo galimybės.

„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.

• Aiški važiavimo krypties jungiklio 
įjungimo kryptis.

• Tikslų darbą užtikrina jautrus visų 
funkcijų aktyvinimas.

• Optimalus papildomų prikabinamų 
įrenginių valdymas, pvz., 
pasirenkamo strypų reguliavimo 
įtaiso.

• „multiPILOT“ valdymo svirtis 
įsigyjama papildomai. 



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 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

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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