
Elektromos tolóoszlopos targonca
ETV 110 / 112
Emelési magasság: 4550-7100 mm / Teherbírás: 1000-1200 kg



A kompakt tolóoszlopos targonca
szűk folyosókhoz.
Egyszerű, gyors és biztonságos be- és kirakodás.

A sokoldalú és kompakt 1 sorozatú tolóoszlopos targonca tökéletes megoldást jelent a gyors rakodási feladatokra 
tömbraktár vagy bejárható állvány esetén. A kompakt váz a legszűkebb folyosókben is lehetővé teszi a munkavégzést. 
Eközben az ETV targonva nagy energiahatékonyságável és biztonságával meggyőző teljesítményt nyújt. A keskeny 
kerékkarokkal és a kis külső mérettel rendkívül nagy térnövekedés érhető el, illetve az EUR-rakodólapok is felvehetők 
hosszirányban – mely ideális feltételeket jelent ellenirányú forgalom esetén. A 180°-os és 360°-os kormányzás választási 
lehetőséget kínál a minimális fordulási sugár és a gyors irányváltás között, mely rugalmas manőverezést tesz lehetővé.A 
modern hajtás- és vezérlési technika folyamatosan nagy rakodási teljesítményt tesz lehetővé alacsony energiafogyasztás 
mellett. A helytakarékos építési mód, a teljesítménynövelő ergonómia és az innovatív technológia tolóoszlopos 
targoncánkat megbízható partnerré teszi minden alkalmazási körülmények között.

 

 

Előnyök áttekintése:

• Keskeny kerékkarok kis munkafolyosó szélességekhez

• Nagy méretű kezelőhely a kompakt felépítés ellenére

• 180°- és 360°-kormányzás a rugalmas manőverezésért

• soloPILOT-vezérlőkar a finom betároláshoz

• Számos egyedi felszereltségi opciók

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.

Megfelelő vázszélességet minden 
feladatra, rendkívül rövid töltési idők 
és maximális biztonság – ezzel a 
tolóoszlopos targonca a 
hatékonyság mértékét jelenti.

Igényre szabott konfiguráció, 
különböző biztonsági opciók és egy 
átfogó ajánlat intelligens 
asszisztensrendszerekre, ezek 
gondoskodnak a munka közbeni 
maximális biztonságról.

Egy ideálisan kialakított munkahely, 
nagyszámú egyéni beállítási 
lehetőséggel, nagy méretű 
rendelkezésre álló hellyel és szabad 
rálátással a teherre – így a kezelő jól 
érzi magát munka közben.

Kompakt, tágas alváz
• Külső mérete 1.120 mm, így 

ideális bajárható vagy 
tömbraktározás esetén.

• Egy Euro-rakodólap hosszirányú 
felvétele a kerékkarok között 
szintén lehetséges, mint pl. egy 
szélesebb targonca esetén.

Erős emelőoszlop
• Maximális biztonság és hatékony 

raktárkihasználás nagy 
magasságokban is.

• Kiváló rálátás a teherre.
• Integrált villaoldalmozgató 

berendezés.
• Kis áthaladási magasság nagy 

emelési magasságnál is.
• Extrém hosszú élettartam a kiváló 

minőségű profiloknak 
köszönhetően.

• Nagy maradvány teherbírás nagy 
magasságban is.

• Triplex emelőoszlop 7.100 mm- 
es emelési magassággal és 
oszlopdöntéssel.

Lítiumion-technológiával is 
rendelhető
• 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.

Opcionális asszisztensrendszerek
• Egyszerű és gyors betárolás 

további nyomógombok 
használata nélkül 
positionCONTROL segítségével 
Snap-funkcióval.

• Villakamera ergonomikusan 
állítható monitorral a maximálisan 
biztonságos és hatékony be- és 
kirakodásért.

• Tömegellenőrzés 
gombnyomással annak 
érdekében, hogy a maradvány 
teherbírást ne lépje túl.

EasyAccess
• Kulcs nélküli hozzáférési rendszer 

Softkey, PIN-kód vagy opcionális 
transzponderkártya használatával.

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
• Tágas kezelőfülke magas kezelők 

számára.
• Elektromos kormányzás, 

választható 180° vagy 360°-mód.
• Kormánykerék gomb egyenes 

haladás során mindig 
ergonomikusan optimális 
pozícióban.

• Tágas kezelőfülke magas kezelők 
számára.

• Az opcionális panorámatető szabad 
kilátást biztosít a felemelt 
rakományra.

• Állítható szövetülés: ülés pozíció, 
háttámla és testtömeg.

• A fontos kezelőelemek egy helyről 
irányíthatók.

• A személygépkocsikban 
megszokott pedálelrendezés.

• Számos tárolóhely.

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 110 1000 kg 7100 mm 11 km/h 2664 mm 0,7 m/s

ETV 112 1200 kg 7100 mm 11 km/h 2668 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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