
Elektrické vysokozdvižné vozíky s 
posuvným zdvíhacím zariadením
ETM/ETV 318-325
Výška zdvihu: 4250-13000 mm / Nosnosť: 1800-2500 kg



Silný vysokozdvižný vozík s 
posuvným zdvíhacím zariadením
pre vysoké nároky.
Zdvíhanie najťažších bremien do veľkých výšok.

Dosahujte vysoké výšky pomocou stabilných a výkonných vysokozdvižných vozíkov s posuvným zdvíhacím zariadením 
konštrukčného radu 3: Vďaka ich pevne dimenzovanému podvozku, maximálnej tuhosti zdvíhacej konštrukcie a veľkým 
priemerom kolies dokážu bez problémov zdvíhať extrémne bremená do výšok zdvihu až 13 metrov. Zatiaľ čo vozík ETV 
dokáže uchopovať europalety medzi ramená kolies, ponúka vozík ETM svojím užším dizajnom veľké výhody v skladoch s 
vjazdovými regálmi či pri sektorovom skladovaní.Profitujte vďaka najmodernejšej pohonovej a riadiacej techniky z vysokého 
výkonu prekládky a pôsobivej energetickej bilancie. Vďaka rozsiahlym možnostiam obsluhy, ako aj inteligentným 
asistenčným systémom, je práca s vozíkom k vodičovi šetrná a súčasne vysokoefektívna. Pokrokové lítiovo-iónové batérie s 
dlhou životnosťou, rýchlym medzinabíjaním a bezúdržbovosťou zaručujú trvalú výdrž a pôsobivý výkon. Tento suverénny 
balík dopĺňajú možnosti výbavy, ako je panoramatická strecha alebo videokontrola pre vysoké výšky zdvihu.

 

 

Prehľad všetkých výhod:

• Extrémne stabilná konštrukcia pre vysoké zvyškové nosnosti

• Elektrické brzdenie nosným kolesom pre väčšiu bezpečnosť

• 180° a 360° riadenie na flexibilné jazdné vlastnosti

• Riadiaca páka soloPILOT na citlivú obsluhu

• Rôzne individuálne možnosti výbavy

Bez obáv. Bez kompromisov.

So zárukou Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus vám dávame 
prísľub dlhodobého výkonu našich špičkových lítium- 
iónových batérií až na 8 rokov, takže sa môžete plne sústrediť 
na svoje úlohy bez obáv.

100 % spokojnosť. Zaručene.

Sme si istí, že vás naša lítiovo-iónová technológia presvedčí. 
Preto vám zaručujeme, že sa až do 6 mesiacov od dodania 
môžete jednoducho a rýchlo vrátiť k vašej pôvodne 
používanej technológii, a to bez udania dôvodov.



Váš vysokozdvižný vozík s posuvným 
zdvíhacím zariadením Jungheinrich
pre maximálne zákaznícke výhody.

Efektivita Bezpečnosť Individualita
Maximálny výkon 
pomocou najefektívnejších 
vozíkov.

Najlepšie podmienky na 
bezpečnú prácu.

Vozík, ktorý je individuálny 
ako vaše podnikanie.

Najvyššie výšky zdvihu sa spájajú s 
najvyššou mierou výkonu: Vyberte si 
ako úspešnú koncepciu na vysokú 
dostupnosť a nižšie náklady našu 
inovatívnu lítiovo-iónovú 
technológiu.

Jednoduchšie, rýchlejšie a 
bezpečnejšie uskladňovanie s 
asistenčnými systémami 
Jungheinrich – zostavte si celkom 
jednoducho svoj individuálny balík 
doplnkových možností.

Vybavte svoj sklad na mieru šitým 
vysokozdvižným vozíkom s posuvným 
zdvíhacím zariadením, ktorý spĺňa 
požiadavky používania a bezpečnosti 
na 100 percent.

Dostupný s lítiovo-iónovou 
technológiou
• Vysoká disponibilita vďaka 

extrémne krátkym časom 
nabíjania.

• Nie je potrebná výmena batérie.
• Šetrite náklady vďaka dlhšej 

životnosti a bezúdržbovosti.
• Nie sú potrebné priestory na 

nabíjanie a vetranie, pretože 
nedochádza k tvorbe plynov.

Výkonná zdvíhacia konštrukcia
• Maximálna bezpečnosť a 

efektívne využitie skladu až do 
veľkých výšok.

• Trojité zdvíhacie konštrukcie s 
výškami zdvihu až 13 000 mm.

• Vynikajúci výhľad na bremeno.
• Malé prejazdné výšky pri veľkých 

výškach zdvihu.
• Vysoké zvyškové nosnosti až do 

veľkých výšok zdvihu.
• Voliteľné tlmenie posuvu 

zdvíhacieho zariadenia.

Rozmanité asistenčné systémy a 
voliteľná výbava
• operationCONTROL nepretržite 

meria hmotnosť bremena a pri 
približovaní sa k hraničnej 
zvyškovej nosnosti obsluhu 
alarmuje optickou výstrahou na 
displeji vodiča, ako aj akustickým 
výstražným sginálom.

• positionCONTROL s funkciou 
SNAP umožňuje jednoduché a 
rýchle zakladanie bez nutnosti 
ďalšieho stláčania tlačidiel.

• liftNAVIGATION zo systému 
správy skladu automaticky 
prenáša uskladňovacie úlohy.

• Protipreklzová regulácia pre 
vyššiu mieru trakcie na mokrom 
alebo prašnom povrchu

• Bezpečné a efektívne 
naskladňovanie a vyskladňovanie 
cez kameru na vidlici a 
ergonomicky nastaviteľný motor.

EasyAccess
• Bezkľúčový prístupový systém 

cez softkey, kód PIN alebo 
voliteľnú kartu transpondéra.

4-palcový plnofarebný displej
• Ukazovateľ smeru jazdy a polohy 

kolesa.
• Stav batérie so zobrazením 

zvyškovej kapacity.
• Tri voliteľné jazdné programy.
• Prevádzkové hodiny a čas.
• Výška zdvihu (voliteľne).
• Hmotnosť bremena (voliteľne).

Balíky výbavy pre rôzne podmienky 
používania vozíka
• Efficiency na najdlhšie doby 

použitia s jednou batériou.
• drivePLUS pre časté jazdy na dlhé 

trate.
• Funkcia liftPLUS pre vyššiu rýchlosť 

zdvihu a produktivitu.
• Funkcia drive&liftPLUS na 

maximálnu produktivitu pri 
optimálnej spotrebe energie.

• Držiak, napríklad na uchopenie 
bezdrôtového terminálu na prenos 
údajov, podložka na písanie alebo 
monitor.

riadiacej páke soloPILOT
• Na aktiváciu všetkých hydraulických 

funkcií, ako aj výber smeru jazdy a 
klaksón.

• Všetky nastavovacie diely sú v 
zornom poli vodiča a majú 
jednoznačne pridelenú funkciu.



Prehľad modelov
Model, zodpovedajúci Vašim požiadavkám:

Názov Nosnosť/záťaž Výška zdvihu 
(max.)

Rýchlosť jazdy 
bez bremena

Šírka pracovnej 
uličky (paleta 
800 x 1200 
pozdĺžne)

Rýchlosť zdvihu 
bez bremena

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

Jungheinrich spol. s r. o.
Diaľničná cesta 17
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Tel. +420 2 49205811
Fax +420 2 49205812

info@jungheinrich.sk  
www.jungheinrich.sk

 

 

Naše výrobné závody v Norderstedte a 
Moosburgu sú certifikované.  

Manipulačná technika Jungheinrich 
zodpovedá európskym bezpečnostným 

požiadavkám.  
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