
Elektromos tolóoszlopos targonca
ETV 216i
Emelési magasság: 4550-10700 mm / Teherbírás: 1600 kg



A világszerte első
lítiumion-tolóoszlopos targonca.
A még nagyobb teljesítményért és rugalmasságért.

Az ETV 216i mozgékony és innovatív tolóoszlopos targonca ideális társ a biztonságos és hatékony be- és kitároláshoz, 
valamint a raklapok komissiózáshoz történő előkészítéséhez. Az integrált lítiumion-akkumulátor, amely teljesen új targonca 
koncepciót tesz lehetővé, különösen kompakt méretű, a gyors- és közbenső töltéssel rendkívül rugalmas használatot tesz 
lehetővé egy- és többműszakos üzemben egyaránt (drive&liftPLUS felszereltségi csomaggal).

A gyors emelés és kitolás a rakodólapok átrakását a hagyományos targoncákhoz képest jelentősen gyorsítja. Ezenkívül a 
kezelő számára ez ergonomikus munkahelyet jelent, mely a nagy szabad térrel, optimális kilátással minden irányban és 
könnyű kezelhetőséggel tűnik ki.

Az ETV 216i új szerkezete maximális ergonómiát és biztonságot garantál. A gép több olyan okos asszisztensrendszerrel 
rendelkezik, mint a positionCONTROL vagy az operationCONTROL, ezen kívül a testre szabott kezelési koncepciók könnyű 
munkavégzést biztosítanak. 

 

 

Előnyök áttekintése:

• Lítiumion-akkumulátor gyors- és közbenső töltés képességgel

• Nagyméretű, ergonomikus kialakítású kezelőhely

• Tökéletes rálátás a kerékkarokra és a teherre

• Gyors emelési sebesség a maximális rakodási teljesítmény érdekében 
(drive&liftPLUS)

• Nagy maradvány teherbírás az optimális súlypontnak köszönhetően 
(drive&liftPLUS)

Csúcsteljesítmény kompromisszumok nélkül.

A Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus szolgáltatás keretében 
akár 8 év teljesítménygaranciát vállalunk kiváló minőségű 
lítiumion akkumulátorainkra.

100 % elégedettség. Garantáltan.

Biztosak vagyunk abban, hogy lítiumion-technológiánk Önt is 
meggyőzi. Ezért garantáljuk, hogy a kiszállítást követő 6 
hónapban egyszerűen és gyorsan – indoklás nélkül – 
visszaválthat az Ön által korábban használt technológiára.



Jungheinrich tolóoszlopos targonca
maximálisan az ügyfelek előnyeit szem 
előtt tartva.

Hatékonyság Biztonság Egyedi jellemzők
Maximális teljesítmény a 
leghatékonyabb 
eszközökkel.

Kiváló feltételek a 
biztonságos 
munkavégzéshez.

Egy gép, amely olyan egyedi, 
mint az Ön vállalkozása.

Forradalmi újdonság a raktárban: A 
világ első tolóoszlopos targoncája 
integrált lítiumion-akkumulátorral, 
amely akár 5 százalékkal nagyobb 
termelékenységet nyújt.

Maximális védelem az ember és a 
teher számára – az ETV 216i új 
kompakt felépítésének és az 
akkumulátoredény elmaradásának 
köszönhetően kitűnő rálátással 
rendelkezik a kerékkarokra és a 
teherre.

Itt minden vezető egy sokoldalú 
tehetség – és az ergonomikus 
kezelőhely az alapgelszereltségű és 
opcionális tartozékoknak 
küszünhetően gyorsan kedvenccé 
váltak.

Integrált lítiumion- technológia
• Magas rendelkezésre állás az 

extrém rövid töltési időnek 
köszönhetően.

• Nincs szükség 
akkumulátorcserére.

• Költségmegtakarítás hosszabb 
élettartam és 
karbantartásmentesség által

• Nem szükséges töltőhelyiség és 
szellőztetés, mivel nincs 
gázképződés.

Erős emelőoszlop
• Maximális biztonságért és 

rakodási teljesítményért.
• Gyors emelés, süllyesztés és 

kitolás.
• Nagy maradvány teherbírás 

kisebb méret esetén is.
• Oszlopdöntés és villadöntés.

Megnövelt biztonság
• Jobb kilátás a kerékkarokra és a 

teherre az ólom-sav-akkumulátor 
megszűnésével.

• Keskeny védőtető elemek a 
tökéletes kilátáshoz.

• Hajtókerék burkolat.
• Két kapaszkodó a biztonságos 

be- és kiszálláshoz.
• Vállvédelem.
• Panoráma üvegtető (opcionális).
• Integrált DayLED (opcionális).

Sokoldalú asszisztensrendszer és 
opciók
• Lézeres villapozicionálás a teher 

könnyebb berakásához.
• A határteherbírás folyamatos 

ellenőrzése operationCONTROL 
segítségével.

• Villakamera monitorral.

4-colos színes-kijelző
• Menetirány- és kerékállás kijelző.
• Az akkumulátor rendelkezésre 

állási idejének kijelzése.
• Három választható 

menetprogram.
• Üzemórák és pontos idő.
• Emelési magasság (opcionális).
• Rakomány tömeg (opcionális).

Ergonomikus munkahely
• A széles ülés nagyobb helyet 

biztosít a kezelőnek.
• Kartámasz és kormánykerék külön- 

külön és könnyen állítható.
• Jól látható és széles fellépő.
• Kiegészítő felszereltséghez, mint 

rádiófrekvenciás-terminálok vagy 
szkenner, tartó elhelyezése.

• Praktikus tárolófelület.
• Komfort töltés.

Felszereltségi csomagok különböző 
alkalmazási feltételekhez
• Efficiency kivitel a könnyű 

alkalmazásokhoz és a lehető 
legalacsonyabb 
energiafogyasztáshoz.

• drive&liftPLUS kivitel a 
legmagasabb termelékenységhez 
optimális energiafelhasználással.

soloPILOT kezelőkar
• Valamennyi hidraulikus funkció, 

valamint menetirány választás és 
kürt aktiválásához.

• Az összes kezelőelem egy látótéren 
belül található és egy funkcióval 
rendelkezik.

• A menetirányváltó egyszerűen 
működtethető.

• A funkciók lágy vezérlése 
milliméterpontos munkavégzést 
eredményez.

• Kiegészítő adapterek optimális 
vezérlése, mint pl. egy optimális 
villaállító berendezés.

• multiPILOT-kezelőkar opcionálisan 
kapható. 



Modellek áttekintése
Az Ön alkalmazásának megfelelő modell:

Név Teherbírás/teher Emelési 
magasság (max.)

Haladási 
sebesség teher 
nélkül

Munkafolyosó 
szélessége (800 
x 1200 mm 
rakodólap 
esetén, 
hosszirányban)

Emelési 
sebesség teher 
nélkül

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

Jungheinrich Hungária Kft.
2051 Biatorbágy
Vendel Park, Tormásrét u. 14
Telefon: +36 23/531 500
Telefax: +36 23/531 501

info@jungheinrich.hu  
www.jungheinrich.hu

 

 

Minősített német gyárak Norderstedtben 
és Moosburgban.  

A Jungheinrich targoncák megfelelnek 
az európai biztonsági 

követelményeknek.  
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