Stivuitor electric cu catarg retractabil
ETM/ETV 318-325
înălţime de ridicare: 4250-13000 mm / Capacitatea de încărcare: 1800-2500 kg

Stivuitor cu catarg retractabil
puternic
pentru cerinţe ridicate.
Ridicarea celor mai grele sarcini la mare înălţime.

La înălţime cu stivuitoarele cu catarg retractabil, stabile şi de mare performanţă, din seria constructivă 3. Cu şasiul puternic,
rigiditatea maximă a cadrului de ridicare şi diametrul mare al roţilor, puteţi ridica fără probleme sarcini extreme până la o
înălţime de ridicare de 13 metri. În timp ce ETV poate prelua paleţii între braţele de sprijin, ETM, cu construcţia sa îngustă,
oferă avantaje imense în cazul depozitelor cu rafturi drive-in, precum şi al celor cu marfa amenajată în blocuri.Profitaţi de
capacitatea de transfer ridicată şi de un bilanţ energetic optim, asigurate de cea mai modernă tehnologie de acţionare şi de
comandă. Opţiuni de operare multiple şi sistemele de asistenţă inteligente fac ca lucrul să se desfăşoare fără eforturi
deosebite pentru operator şi totodată cu mare eficienţă. Bateriile Li-Ion avansate, cu durată mare de viaţă, încărcare
intermediară rapidă şi fără necesar de întreținere garantează performanţe constante şi o eficienţă surprinzătoare. Opţiunile
de dotări, cum ar fi plafonul panoramic sau controlul video pentru înălţimi mari de ridicare formează un pachet mai mult
decât cuprinzător.

Performanță de top fără compromisuri.
Cu Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus, vă oferim
promisiunea performanței pe termen lung de până la 8 ani
pentru bateriile noastre litiu-ion de înaltă calitate. Pentru că
știm: Performanța ridicată și o durată de viață lungă a bateriei
sunt esențiale pentru succesul dumneavoastră.

Satisfacție 100 %. Garantat.
Suntem siguri că vă vom convinge cu tehnologia noastră
Litiu-Ion. De aceea, vă garantăm că în termen de 6 luni de la
livrare aveți posibilitatea de a reveni simplu și rapid la
tehnologia folosită inițial de dumneavoastră - fără nicio
justificare.

Toate avantajele dintr-o privire:
• Construcţie extrem de stabilă pentru valori ridicate ale capacităţii portante
reziduale
• Frână electrică la roţile de susţinere a sarcinii pentru mai multă siguranţă
• Sistem de direcţie la 180° şi 360° pentru deplasare flexibilă
• Manetă de comandă soloPILOT pentru operare precisă
• Diverse opţiuni de dotări individuale

Stivuitorul cu catarg retractabil
Jungheinrich
cu avantaje maxime pentru client.

Eficiență

Siguranță

Individualitate

Performanțe maxime cu
cele mai eficiente utilaje.

Cele mai bune condiții
pentru lucrul în siguranță.

Un utilaj la fel de unic ca și
afacerea dumneavoastră.

Înălţimi de ridicare maxime,
combinate cu performanţă sporită:
Alegeţi tehnologia Litiu-Ion
inovatoare - un concept de succes
pentru disponibilitate ridicată şi
costuri mai reduse.

Stivuire mai simplă, mai rapidă şi mai
sigură cu sistemele de asistenţă
Jungheinrich - este foarte simplu să
vă creaţi pachetul dvs. de opţiuni
individual.

Echipaţi-vă depozitul cu un stivuitor cu
catarg retractabil personalizat, care
îndeplineşte 100% cerinţele dvs. privind
utilizarea şi siguranţa.

Disponibil cu tehnologie Litiu-Ion
Sisteme de asistenţă şi opţiuni
Pachete de dotări pentru diferite
• Disponibilitate ridicată, datorită
variate
condiții de utilizare
intervalului de încărcare extrem
• operationCONTROL măsoară
• „Eficiență” pentru o lungă durată de
de scurt.
constant greutatea sarcinii şi
utilizare cu o singură baterie.
• Nu este necesară schimbarea
emite un avertisment optic pe
• drivePLUS pentru deplasarea
bateriei.
display-ul operatorului, precum şi
frecventă pe trasee lungi.
• Reducerea costurilor datorită
un semnal de avertizare acustic la • liftPLUS pentru o viteză de ridicare
duratei de viaţă mai lungi şi
apropierea de limita capacităţii
superioară și o productivitate
faptului că nu necesită întreţinere.
portante reziduale.
sporită.
• Lipsa necesității spațiilor pentru
• positionCONTROL cu funcţie
• drive&liftPLUS pentru productivitate
încărcare și a ventilației, dat fiind
SNAP permite stivuirea simplă şi
maximă la un consum energetic
că nu se generează gaze.
rapidă, fără apăsarea suplimentară
optim.
a altor taste.
• Suport pentru prinderea a unui
Cadru de ridicare performant
• liftNAVIGATION transmite
terminal radio de transmitere a
• Grad maxim de siguranţă şi de
automat comenzile de stivuire de
datelor, suport de scris sau a unui
exploatare eficientă a spaţiului de
la sistemul de administrare a
monitor video.
depozitare disponibil, până la
depozitului.
înălţimi ridicate.
manetă de comandă soloPILOT
• Dispozitiv de reglare pentru mai
• Cadre de ridicare triple cu înălţimi
• Pentru activarea tuturor funcţiilor
multă tracţiune pe suprafeţe
de ridicare de până la 13.000 mm.
hidraulice, precum şi pentru
umede sau acoperite de praf
• Vizibilitate excepţională asupra
schimbarea direcţiei de deplasare şi
• Camera plasată la nivelul furcilor,
sarcinii.
claxon.
cu motor cu reglaj ergonomic,
• Lățimi reduse de trecere, cu cele
• Toate elementele de comandă se
permite stivuirea/destivuirea
mai mari înălţimi de ridicare.
află în câmpul vizual, fiindu-le
sigură şi eficientă.
• Valori ridicate ale capacităţii
alocată o funcţie clară.
portante reziduale, până la
EasyAccess
înălţimi mari de ridicare.
• Sistem fără cheie pentru controlul
• Sistem opţional de amortizare la
accesului cu ajutorul unei taste
vârful catargului.
funcţionale, cod pin sau card de
transponder opțional.
Display color de 4 inch
• Indicarea direcţiei de mers şi a
poziţiei roţilor.
• Nivel de încărcare al bateriei cu
indicarea timpului de funcţionare
rămas.
• Posibilitate de selecţie dintre trei
programe de deplasare.
• Ore de funcţionare şi oră.
• Înălţime de ridicare (opțional).
• Greutatea sarcinii (opțional).

Modelul Prezentare generală
Modelul potrivit pentru aplicațiile dvs.:
Nume

Capacitate / în
cărcare

Înălțime de ridi
care (max.)

Viteza de condu
cere fără sarcină

Lățime de lucru
(palet 800x1200
longitudinal)

Viteza de ridica
re fără sarcină

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
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