
Elektrinis rietuvas
ETV C16 / C20
Kėlimo aukštis: 4250-7400 mm / Keliamoji galia: 1600-2000 kg



Krautuvas „du viename“
darbui sandėlyje ir kieme.
Aukštyn siauroje erdvėje.

Mūsų lankstūs ir patikimi C serijos rietuvai yra geriausias pasirinkimas, jei reikia ekonomiškai sukrauti ir iškrauti krovinius 
sandėlyje ir kieme dirbant ant skirtingų savybių paviršių. Dirbant dideliame aukštyje ar siauroje erdvėje šie rietuvai itin 
elastingų padangų dėka patikimai juda iš taško A į tašką B.Mažai erdvės užimanti konstrukcija, dideli našumo rodikliai ir 
ergonomiškai optimalios darbo sąlygos - visa tai yra šių krautuvų universalumo pagrindas. Ergonomiškai išdėstyti rodmenys ir 
valdymo elementai bei puikus matomumas palengvina darbą ir padidina saugumą. Dažnai dirbant lauke galima papildomai 
rinktis patogią nuo oro sąlygų saugančią kabiną.Ar derinant padėklų, pravažiuojamuosius arba įvažiuojamuosius stelažus, 
naudojant vienos ar kelių pamainų režimu - puikiai suderinti varikliai, valdymo sistemos ir programinės įrangos sistemos 
užtikrina optimalų universalių krautuvų energijos efektyvumą. 

 

 

Visi privalumai trumpai:

• Optimizuoti mišriam darbui sandėlyje ir lauke

• Šoninė sėdynė užtikrina optimalų matomumą

• Tikslus valdymas „soloPILOT“ valdymo svirtimi

• Pritaikymas pagal poreikius

• Optimalų važiavimo saugumą užtikrinanti „curveCONTROL“ funkcija

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.

Su „du viename“ krautuvu sutaupysite 
visais atžvilgiais. Galingi universalūs 
ETV C krautuvai leidžia pasiekti 
maksimalią galią - ir dar daugiau.

Didesnė apsauga važiuojant, mažiau 
nelaimingų atsitikimų ir naudinga 
pagalba naujiems vairuotojams - tai 
ir dar labiau užtikrina C serijos ETV 
krautuvas.

Jūsų vairuotojas garantuotai viską 
kontroliuos: tą leidžia efektyvumą 
didinantis ergonomiškumas, paprastas 
valdymas ir individualiai pritaikoma 
vairuotojo vieta.

Galingas kėlimo stiebas
• Didžiausias saugumas ir efektyvus 

didelio aukščio sandėlio 
išnaudojimas.

• Trigubi kėlimo stiebai, keliantys iki 
7 400 mm aukščio.

• Puikus krovinio matomumas.
• Maži važiavimo aukščiai, esant 

dideliems kėlimo aukščiams.
• Didelės likutinės keliamosios 

galios iki didelio kėlimo aukščio.
• Tiksliai reguliuojamas stiebo 

posvyris.
• Labai ilgą naudojimo trukmę 

užtikrina aukštos kokybės profiliai.

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 pagalbinės sistemos
• „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.

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).
• Likutinė keliamoji galia 

(pasirinktinai).

„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. 

Ergonomiška darbo vieta
• Daug erdvės net aukšto ūgio 

vairuotojams.
• Elektrinis vairavimo mechanizmas 

(pasirinktinai 180° arba 360° 
režimas). Važiuojant tiesiai, vairo 
rankenėlė visada nustatyta į 
ergonomišką padėtį.

• 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.

Nuo atmosferos poveikio apsauganti 
kabina (pasirinktinai)
• Su stogu, priekiniu ir šoniniais 

stiklais, skirtas naudoti, kai dažnai 
pasitaiko kritulių („Komfort 1“).

• Su stogu, priekiniu ir šoniniais 
stiklais bei durimis apsaugo iš visų 
pusių („Komfort 2“).



Modelis apžvalga
Tinkamas jūsų programų modelis:
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Logistinė funkcija

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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