
Elektrinis rietuvas
ETV 216i
Kėlimo aukštis: 4550-10700 mm / Keliamoji galia: 1600 kg



Pirmasis pasaulyje rietuvas
su ličio jonų akumuliatoriumi.
Dar didesnis našumas ir lankstumas.

Manevringas ir naujoviškas ETV 216i rietuvas yra idealus efektyvaus ir saugaus sukrovimo ir iškrovimo bei padėklų surinkimo 
partneris. Integruotas ličio jonų akumuliatorius, leidžiantis sukurti visiškai naują krautuvo koncepciją, yra itin kompaktiškas, o 
dėl greito ir tarpinio įkrovimo galima labai lanksčiai naudoti - net dirbant kelių pamainų režimu (su įrangos paketu 
„drive&liftPLUS“).

Dėl greito kėlimo ir stūmimo lyginant su standartiniais krautuvais perkraunama žymiai daugiau padėklų. Be to, vairuotojo 
laukia ergonomiška darbo vieta, pasižyminti erdvumu, optimaliu matomumu visomis kryptimis ir lengvu valdymu.

Nauja ETV 216i konstrukcija yra didžiausios ergonomijos ir saugumo pagrindas. Išmanios pagalbinės sistemos 
„positionCONTROL“ arba „operationCONTROL“ ir individualios valdymo koncepcijos užtikrina nevarginantį ir produktyvų 
darbą. 

 

 

Visi privalumai trumpai:

• Greitai ir per pertrauką įkraunamas ličio jonų akumuliatorius

• Erdvi, ergonomiška vairuotojo vieta

• Puikus krovinio ir ratukinių šakių matomumas

• Didesnis kėlimo greitis maksimaliam perkrovimo našumui („drive&liftPLUS“)

• Didelė likutinė keliamoji galia dėl optimalaus svorio centro („drive&liftPLUS“)

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 naudojant 
efektyviausius krautuvus.

Geriausios saugaus darbo 
sąlygos.

Transporto priemonė tokia 
pat individuali kaip ir Jūsų 
verslas.

Pradėkite nedidelę revoliuciją savo 
sandėlyje: Pirmasis pasaulyje rietuvas 
su integruotu ličio jonų 
akumuliatoriumi užtikrina iki 5 proc. 
didesnį našumą.

Didžiausia žmogaus ir krovinio 
apsauga - ETV 216i dėl naujoviško 
kompaktiško dizaino be atskiro 
skyriaus akumuliatoriui užtikrina 
puikų ratukinių šakių ir krovinio 
matomumą.

Čia kiekvienas vairuotojas tampa labai 
talentingu, o ergonomiška vairuotojo 
vieta standartinių ir pasirenkamų 
valdymo variantų dėka greitai tampa 
mėgstamiausia vieta.

Integruota 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 sandėlio 

erdvės išnaudojimas.
• Greitas pakėlimas, nuleidimas ir 

stūmimas.
• Didelė likutinė keliamoji galia, 

nepaisant nedidelių matmenų.
• Yra stiebo kreiptuvas ir šakių 

kreiptuvas.

Didesnis saugumas
• Ratukinės šakės ir krovinys geriau 

matomi, nes nebėra švino 
rūgštinės baterijos.

• Nestori stogo stovai užtikrina 
puikų matomumą į visas puses.

• Montuojamas varančiojo rato 
gaubtas.

• Dvi rankenos saugiam įlipimui ir 
išlipimui.

• Pečių apsauga.
• Panoraminis stoglangis 

(pasirinktinai).
• Integruotas 

„DayLED“ (pasirinktinai).

Įvairios pagalbinės sistemos ir 
parinktys
• Padėties nustatymas lazeriu, kad 

krovinys būtų perkeliamas kuo 
lengviau.

• Pastovi ribinės keliamosios galios 
kontrolė „operationCONTROL“ 
pagalba.

• Šakių kamera su monitoriumi.

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
• Daugiau erdvės vairuotojui dėl 

plačios sėdynės.
• Porankis ir vairaratis gali būti 

reguliuojami atskirai ir be pastangų.
• Gerai matoma ir plati įlipimo 

pakopa.
• Sumontuoti papildomos įrangos, 

pvz., DF gnybtų ar skaitytuvų, 
laikikliai.

• Praktiškos lentynos.
• Patogus laikymas.

Skirtingoms naudojimo sąlygoms skirti 
įrangos paketai
• „Efficiency“ paketas palengvina 

darbus ir užtikrina mažiausias 
energijos sąnaudas.

• „drive&liftPLUS“ garantuoja 
didžiausią produktyvumą 
suvartojant optimalų energijos kiekį.

„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 216i 1600 kg 10700 mm 11 km/h 2759 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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