
Stivuitor electric cu catarg retractabil
ETV C16 / C20
înălţime de ridicare: 4250-7400 mm / Capacitatea de încărcare: 1600-2000 kg



Stivuitorul doi în unu
pentru hală şi exterior.
La înălţime în cele mai înguste spaţii.

Stivuitoarele noastre cu catarg retractabil din seria constructivă C, flexibile şi fiabile, reprezintă cea mai bună alegere pentru 
operaţiuni eficiente de plasare şi extragere a sarcinilor, cu utilizare combinată în hală şi la exterior, cu diferite caracteristici 
ale suprafeţelor de rulare. La mare înălţime sau în spaţii foarte înguste, ele realizează fără nici un fel de probleme orice 
transport de mărfuri datorită anvelopelor extrem de elastice.Construcţia foarte compactă, caracteristicile de performanţă 
ridicate şi condiţiile de lucru optime din punct de vedere ergonomic transformă stivuitoarele în adevărate ajutoare 
universale. Elementele de afişare şi operare amplasate ergonomic, precum şi vizibilitatea excepţională uşurează munca şi 
cresc gradul de siguranţă. Pentru utilizări frecvente la exterior este disponibilă, opţional, cabina confortabilă de protecţie 
contra intemperiilor.Atât la rafturi pentru paleţi sau rafturi drive-through, la utilizarea în unul sau mai multe schimburi de 
lucru, aceste stivuitoare versatile ating o eficienţă energetică optimă datorită motoarelor, sistemelor de comandă şi 
sistemelor software sincronizate perfect. 

 

 

Toate avantajele dintr-o privire:

• Optimizat pentru utilizarea combinată în hală și la exterior

• Scaun lateral pentru vizibilitate optimă

• Operare de precizie cu ajutorul manetei de comandă soloPILOT

• Adaptare în funcţie de necesităţi

• curveCONTROL pentru siguranță optimă în timpul deplasării

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.



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.

Economisiţi pe întreaga linie cu 
stivuitorul doi în unu: Utilajul 
universal de mare performanţă ETV 
C lucrează pentru dvs. până la 
maximul performanţelor - şi chiar 
mai departe.

Mai multă protecţie în timpul 
deplasării, mai puţine accidente şi un 
ajutor important pentru noii 
operatori - toate acestea vă sunt 
oferite de utilajele ETV din seria 
constructivă C.

Operatorul are absolut totul la 
îndemână: Şi aceasta datorită 
ergonomiei care stimulează 
productivitatea, manevrării extrem de 
simple şi postului de lucru cu 
posibilitate de ajustare individuală.

Cadru de ridicare performant
• Grad maxim de siguranţă şi de 

exploatare eficientă a spaţiului de 
depozitare disponibil, până la 
înălţimi ridicate.

• Cadre de ridicare triple cu înălţimi 
de ridicare de până la 7.400 mm.

• Vizibilitate excepţională asupra 
sarcinii.

• Lățimi reduse de trecere, cu cele 
mai mari înălţimi de ridicare.

• Valori ridicate ale capacităţii 
portante reziduale, până la 
înălţimi mari de ridicare.

• Înclinarea catargului reglabilă cu 
precizie.

• Durată de viaţă extrem de lungă 
datorită profilelor de mare 
calitate.

Disponibil cu tehnologie Litiu-Ion
• Disponibilitate ridicată, datorită 

intervalului de încărcare extrem 
de scurt.

• Nu este necesară schimbarea 
bateriei.

• Reducerea costurilor datorită 
duratei de viaţă mai lungi şi 
faptului că nu necesită întreţinere.

• Lipsa necesității spațiilor pentru 
încărcare și a ventilației, dat fiind 
că nu se generează gaze.

Sisteme de asistență opţionale
• operationCONTROL măsoară 

constant greutatea sarcinii şi 
emite un avertisment optic pe 
display-ul operatorului, precum şi 
un semnal de avertizare acustic la 
apropierea de limita capacităţii 
portante reziduale.

• positionCONTROL cu funcţie 
SNAP permite stivuirea simplă şi 
rapidă, fără apăsarea suplimentară 
a altor taste.

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).
• Capacitate portantă reziduală 

(opțional).

manetă de comandă soloPILOT
• Pentru activarea tuturor funcţiilor 

hidraulice, precum şi pentru 
schimbarea direcţiei de deplasare şi 
claxon.

• Toate elementele de comandă se 
află în câmpul vizual, fiindu-le 
alocată o funcţie clară.

• Direcţie logică de acţionare a 
controller-ului pentru sensul de 
mers.

• Desfăşurarea lucrului cu exactitate 
milimetrică datorită controlului 
precis al tuturor funcţiilor.

• Controlul optim al dispozitivelor 
ataşate suplimentare, ca de 
exemplu dispozitivul suplimentar 
de poziţionare a furcilor.

• Manetă de comandă multiPILOT 
disponibilă opţional. 

Post de lucru ergonomic
• Spaţiu generos, chiar şi pentru 

operatori mai înalți.
• Sistem de direcţie electric (la 

alegere mod 180° sau 360°). La 
deplasare înainte, elementul de 
manevrare a volanului se află 
întotdeauna într-o poziţie optimă 
din punct de vedere ergonomic.

• Vedere liberă asupra sarcinii ridicate 
datorită plafonului panoramic de 
protecţie, opţional.

• Scaun confortabil cu posibilităţi de 
reglare a poziţiei şezutului, 
spătarului şi greutății corporale.

• Elementele de operare importante 
sunt accesibile fără a fi necesară 
schimbarea poziţiei mâinii.

• Pedale amplasate conform 
standardelor auto.

• Multiple posibilităţi de stocare.

Cabine de protecţie împotriva 
intemperiilor (opţional)
• Cu geam frontal, lateral şi plafon 

pentru utilizarea frecventă în caz de 
intemperii (Confort 1).

• Cu geam frontal, lateral şi plafon, 
precum şi o uşă pentru protecţie de 
jur împrejur (Confort 2).



Modelul Prezentare generală
Modelul potrivit pentru aplicațiile dvs.:

Nume

Stație de schimbare a bateriei pentru ETV

Picioare de adaptare pentru stația de schimbare a bateriei

Jungheinrich România S.R.L.
Şoseaua Bucureşti-Ploieşti, Km. 57, Nr. 876
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