
Elektrické vysokozdvižné vozíky s 
posuvným zdvíhacím zariadením
ETV 216i
Výška zdvihu: 4550-10700 mm / Nosnosť: 1600 kg



Celosvetovo prvý
lítiovo-iónový vysokozdvižný vozík 
s posuvným zdvíhacím zariadením.
Pre ešte vyšší výkon a flexibilitu.

Agilný a inovatívny vysokozdvižný vozík s výsuvným zdvíhacím zariadením ETV 216i je ideálny partner na bezpečné a 
efektívne nakladanie a vykladanie, ako aj dodávanie paliet na prípravu tovaru. Integrovaná lítiovo-iónová batéria, ktorá 
umožnila vývoj úplne novej koncepcie vozíka, je mimoriadne kompaktná, pričom svojou možnosťou rýchleho nabíjania a 
medzinabíjania umožňuje extrémne flexibilné používanie vozíka – dokonca aj vo viaczmennej prevádzke (s balíkom výbavy 
drive&liftPLUS).

Rýchly zdvíhaním a posúvaním sa prekládka z paliet pri porovnaní s bežnými vozíkmi výrazne zrýchľuje. Navyše v ňom 
vodiča očakáva ergonomické pracovisko vyznačujúce sa množstvom priestoru, optimálnym výhľadom z vozíka a 
jednoduchou obsluhou.

Nová konštrukcia ETV 216i tvorí základ pre maximálnu ergonómiu a bezpečnosť. Inteligentné asistenčné systémy, ako je 
positionCONTROL alebo operationCONTROL, ako aj na mieru šité koncepty obsluhy umožňujú neúnavnú a produktívnu 
prácu. 

 

 

Prehľad všetkých výhod:

• Lítiovo-iónová batéria s možnosťou rýchleho nabíjania a medzinabíjania

• Priestranne a ergonomicky usporiadané miesto vodiča

• Perfektný výhľad na ramená kolesa a bremeno

• Vysoká rýchlosť zdvihu pre maximálny výkon prekládky (drive&liftPLUS)

• Vysoká zvyšková nosnosť vďaka optimálnemu ťažisku (drive&liftPLUS)

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.

Zažite vo svojom sklade skutočnú 
revolúciu: Celosvetovo prvý 
vysokozdvižný vozík s posuvným 
zdvíhacím zariadením 
a integrovanou lítiovo-iónovou 
batériou jazdí až o 5 percent 
produktívnejšie.

Maximálna ochrana osôb aj nákladu 
– vozík ETV 216i ponúka vďaka 
svojmu modernému kompaktnému 
dizajnu a odpadajúcej vani batérie 
perfektný výhľad na ramená kolesa aj 
bremeno.

Tu sa z každého vodiča stane skutočný 
multitalent – každý si pritom celkom 
poľahky obľúbi ergonomické miesto 
vodiča vďaka sériovým aj voliteľným 
variantom obsluhy.

Integrovaná lítiovo-iónová 
technológia
• 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 plynu.

Výkonná zdvíhacia konštrukcia
• Pre maximálnu bezpečnosť a 

využitie skladu.
• Rýchle zdvíhanie, spúšťanie a 

posúvanie.
• Vysoká zvyšková nosnosť pri 

menších rozmeroch.
• Dostupný sklápač zdvíhacieho 

zariadenia a vidlice.

Zvýšená bezpečnosť
• Lepší výhľad na ramená kolesa a 

bremeno vďaka nahradeniu 
olovenej batérie.

• Štíhle strešné vzpery na perfektný 
výhľad z vozíka.

• Kryt hnacích kolies k dispozícii.
• Dve rukoväti pre bezpečné 

nastupovanie a vystupovanie.
• Ochrana ramien.
• Panoramatická sklenená strecha 

(voliteľne).
• Integrované svetlo DayLED 

(voliteľne).

Rozmanité asistenčné systémy a 
voliteľná výbava
• Polohovací laser na jednoduchšie 

uskladňovanie nákladu.
• Trvalá kontrola hraničnej nosnosti 

pomocou operationCONTROL.
• Kamera vidlice s monitorom.

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).

Ergonomické pracovisko
• Viac miesta pre vodiča vďaka 

širokému sedadlu.
• Lakťová opierka a volant sa dajú 

samostatne ľahko nastaviť.
• Dobre viditeľné a široké schodíky 

na nastupovanie.
• Upevnenie držiakov pre doplnkovú 

výbavu, ako sú DF terminály alebo 
skener.

• Praktické odkladacie priehradky.
• Komfortné nabíjanie.

Balíky výbavy pre rôzne podmienky 
používania vozíka
• Efficiency na ľahké práce a 

najnižšiu spotrebu energie.
• drive&liftPLUS pre maximálnu 

produktivitu pri optimálnej spotrebe 
energie.

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.

• Intuitívne ovládanie prepínača 
smeru jazdy.

• Práca presná na milimeter vďaka 
citlivej aktivácii všetkých funkcií.

• Optimálne riadenie ďalších 
prídavných zariadení, ako je napr. 
voliteľný pozicionér vidlíc.

• Voliteľne dostupná riadiaca páka 
multiPILOT. 



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 216i 1600 kg 10700 mm 11 km/h 2759 mm 0,7 m/s

Jungheinrich spol. s r. o.
Diaľničná cesta 17
SK-903 01 Senec
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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