
Elektromos tolóoszlopos targonca
ETV C16 / C20
Emelési magasság: 4250-7400 mm / Teherbírás: 1600-2000 kg



A Kettő-az-Egyben-Targonca
beltérre és kültérre.
Magasabbra a legszűkebb helyeken.

C sorozatú rugalmas és megbízható tolóoszlopos targoncáink jelentik a legjobb választást, ha gazdaságos be- és kitárolásról 
van szó kombinált bel- és kültéri használat és különböző tulajdonságú padlók esetén. Nagy magasságokban vagy kis 
terekben is képes az áruk mozgatására önállóan A és B között, köszönhetően a szuperelasztikus abroncsoknak.A 
helytakarékos építés, a nagy teljesítmény adatok és az ergonomikus, kiforrott munkafeltételek a targoncát igazi sokoldalú 
tehetséggé teszik. Az ergonomikusan elrendezett kijelző- és kezelőelemek, illetve a kitűnő kilátás megkönnyíti a munkát és 
növeli a biztonságot. Gyakori külső alkalmazás esetén kényelmes időjárásvédő fülke áll rendelkezésre.Legyen szó soros 
állványos vagy átfolyó rendszerű görgős állványról egy vagy többműszakos üzemről – ezzel a sokoldalú targoncával 
optimális energiahatékonyság érhető el a tökéletesen illesztett motorok, vezérlések és szoftver rendszerek által. 

 

 

Előnyök áttekintése:

• Kombinált bel-és kültéri használatra optimalizálva

• Oldalülés az optimális kilátásért

• soloPILOT kezelőkar finom kezelést biztosít

• Igény szerinti beállítások

• curveCONTROL az optimális menetbiztonság érdekében

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.

Ez a kettő az egyben targonca egy 
sor előnyt hordoz magában: Az erős 
mindenes ETV C targonca a 
maximális teljesítményig – és azon is 
túl elmegy Önért.

Nagyobb védelem vezetés közben, 
kevesebb baleset és segítő 
támogatás az új kezelők számára – 
ez kínálja a C sorozatú ETV típusú 
targonca.

Itt a kezelő mindent garantáltan 
kézben tart: Erről gondoskodik a 
teljesítményt elősegítő ergonómia, az 
egyszerű kezelés és az egyénileg 
illeszthető kezelőhely.

Erős emelőoszlop
• Maximális biztonság és hatékony 

raktárkihasználás nagy 
magasságokban is.

• Háromszoros emelőoszlop 7.400 
mm-es emelési magasságig.

• Kiváló rálátás a teherre.
• Kis áthaladási magasság nagy 

emelési magasságnál is.
• Nagy maradvány teherbírás nagy 

magasságban is.
• Finoman szabályozható 

oszlopdöntés.
• Extrém hosszú élettartam a kiváló 

minőségű profiloknak 
köszönhetően.

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 asszisztencia rendszerek
• operationCONTROL 

folyamatosan méri a teher 
tömegét és figyelmeztet optikai 
figyelmeztető jelzéssel a vezető 
kijelzőfelületén, valamint egy 
akusztikus figyelmeztető hangot 
ad a teherbírási tartalék határérték 
megközelítésekor.

• positionCONTROL Snap- 
funkcióval: egyszerű és gyors 
betárolást tesz lehetővé további 
nyomógombok használata nélkül.

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).
• Maradvány teherbírás (opcionális).

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. 

Ergonomikus munkahely
• Tágas kezelőfülke magas kezelők 

számára.
• Elektromos kormányzás 

(választható 180° vagy 360°-mód). 
Egyenes menetben a kormánykerék 
gomb mindig ergonomikusan 
optimális pozícióba áll vissza.

• 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.

Időjárás ellen védett zárt kezelőfülkék 
(opcionális)
• Tetőablakkal, első és oldalsó 

ablakokkal gyakori csapadék ellen 
(Komfort 1).

• Tetőablakkal, első és oldalsó 
ablakokkal, valamint ajtóval a teljes 
védelem érdekében (Komfort 2).



Modellek áttekintése
Az Ön alkalmazásának megfelelő modell:

Név

Akkumulátor csereállomás ETV számára

Adapterlábak az akkumulátorcserélő állomáshoz

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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