
Elektrické vysokozdvižné vozíky s 
posuvným zdvíhacím zariadením
ETV C16 / C20
Výška zdvihu: 4250-7400 mm / Nosnosť: 1600-2000 kg



Vysokozdvižný vozík dva v jednom
do haly aj na dvor.
Vysoký zdvih aj v najužšom priestore.

Naše flexibilné a spoľahlivé vysokozdvižné vozíky s posuvným zdvíhacím zariadením konštrukčného radu C sú najlepšou 
voľbou, ak ide o hospodárne uskladňovanie a vyskladňovanie pri kombinovanom používaní v halách aj na dvore s rôznymi 
povrchovými vlastnosťami. Vždy suverénna preprava tovaru z bodu A do bodu B vo vysokých výškach aj najužších 
priestoroch vďaka superelastickým pneumatikám.Priestorovo úsporný dizajn, skvelé výkonové údaje a ergonomicky vyspelé 
pracovné podmienky robia z týchto vozíkov skutočné multitalenty. Ergonomicky usporiadané zobrazovacie a ovládacie 
prvky, ako aj vynikajúca viditeľnosť, uľahčujú prácu a zvyšujú bezpečnosť. Na časté práce v exteriéri je vozík voliteľne k 
dispozícii aj s pohodlnou kabínou chrániacou pred vplyvmi počasia.Či už v kombinácii s paletovými alebo priechodnými 
regálmi, pri jednozmennom alebo viaczmennom používaní – všestranné vysokozdvižné vozíky dosahujú optimálnu 
energetickú účinnosť vďaka perfektne vzájomne zosúladeným motorom, riadeniam a softvérovým systémov. 

 

 

Prehľad všetkých výhod:

• Optimalizovaný na kombinované použitie v hale aj vo vonkajšom areáli

• Bočné sedadlo na optimálnu viditeľnosť

• Citlivé riadenie vďaka riadiacej páke soloPILOT

• Prispôsobenie podľa potreby

• curveCONTROL na optimálnu bezpečnosť jazdy

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.

Pomocou vozíka typu dva-v-jednom 
ušetríte na plnej čiare: Výkonný 
multitalent ETV C pre vás bude 
pracovať až na maximum svojho 
výkonu – a dokonca aj navyše.

Vyššia ochrana počas jazdy, menej 
nehôd a užitočná podpora pre 
nových vodičov – to a oveľa viac 
ponúkajú vozíky ETV konštrukčného 
radu C.

Tu má vodič zaručene všetko pod 
kontrolou: O to sa postará ergonómia 
zvyšujúca výkon, jednoduchá 
manipulácia, ako aj individuálne 
prispôsobiteľné miesto vodiča.

Výkonná zdvíhacia konštrukcia
• Maximálna bezpečnosť a 

efektívne využitie skladu až do 
veľkých výšok.

• Trojité zdvíhacie konštrukcie s 
výškami zdvihu až 7 400 mm.

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

výškach zdvihu.
• Vysoké zvyškové nosnosti až do 

veľkých výšok zdvihu.
• Jemne riaditeľný sklon stĺpika.
• Extrémne dlhá životnosť vďaka 

kvalitným profilom.

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.

Voliteľné asistenčné systémy
• 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.

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).
• Zvyšková nosnosť (voliteľne).

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. 

Ergonomické pracovisko
• Veľkorysá ponuka priestoru aj pre 

vysokých vodičov.
• Elektrické riadenie (voliteľne 180° 

alebo 360° režim). Hlavička volantu 
sa nachádza pri jazde v priamom 
smere vždy v ergonomicky 
optimálnej polohe.

• Voľný výhľad na zdvihnuté 
bremeno vďaka voliteľnej 
panoramatickej ochrannej streche 
vodiča.

• Látkou potiahnuté sedadlo s 
možnosťou nastavenia polohy 
sedadla, chrbtovej opierky a 
hmotnosti vodiča.

• Dôležité ovládacie prvky sú 
dostupné bez prehmatávania.

• Umiestnenie pedálov ako v bežnom 
vozidle.

• Množstvo možností na odkladanie.

Kabíny chrániace pred vplyvom 
počasia (voliteľne)
• So strešnými, čelnými a bočnými 

sklami na použitie pri častých 
zrážkach (Komfort 1).

• So strešnými, čelnými a bočnými 
sklami, ako aj dverami pre 
kompletnú ochranu (Komfort 2).



Prehľad modelov
Model, zodpovedajúci Vašim požiadavkám:

Názov

Stanica na výmenu batérie pre ETV

Adaptérové nožičky pre stanicu na výmenu batérie

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.  


	Elektrické vysokozdvižné vozíky s posuvným zdvíhacím zariadením
	ETV C16 / C20
	Výška zdvihu: 4250-7400 mm / Nosnosť: 1600-2000 kg


	Vysokozdvižný vozík dva v jednom
	do haly aj na dvor.
	Vysoký zdvih aj v najužšom priestore.
	Prehľad všetkých výhod:
	Bez obáv. Bez kompromisov.
	100 % spokojnosť. Zaručene.



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

	Prehľad modelov
	Model, zodpovedajúci Vašim požiadavkám:


