
Empilhadeira elétrica retrátil
ETM/ETV 318-325
Altura de elevação: 4250-13000 mm / Capacidade de carga: 1800-2500 kg



A empilhadeira de retrátil forte
para altas demandas.
Levante cargas pesadas em alturas elevadas.

Voe alto com as empilhadeiras retráteis resistentes e potentes da Série 3: O chassis resistente, a alta rigidez do mastro de 
elevação e os grandes diâmetros das rodas significam que elas podem elevar cargas extremas sem esforço ao erguer alturas 
de até 13 metros. Enquanto a ETV pode acomodar euro paletes entre as rodas dos braços, o design mais estreito do ETM 
oferece enormes vantagens para armazenamento de estanteria drive-in e armazenamento em bloco.

Aproveite o maior desempenho da movimentação e um equilíbrio energético impressionante através da mais recente 
tecnologia de acionamento e controle. Extensas opções de operação e sistemas de assistência inteligentes tornam o 
trabalho confortável e altamente eficiente para o operador.

Baterias de lítio avançadas com longa vida útil, cargas intermediárias rápidas e garantia de manutenção zero desempenho 
duradouro e impressionante. Configurações opcionais como o teto panorâmico ou o controle de vídeo para grandes alturas 
de elevação completam o pacote superior.

 

 

Todas as vantagens em resumo:

• Construção extremamente estável para altas capacidades residuais

• Freios de roda de carga elétrica para mais segurança

• direção de 180°- e 360°- para manuseio flexível

• alavanca de controle soloPILOT para operação sensível

• Várias opções configurações individuais

Sem preocupação. Sem comprometer sua 
operação !

Com o Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus, nós garantimos 
alto desempenho de até 8 anos em nossas baterias de íons de 
lítio de alta qualidade, para que você possa se concentrar 
completamente em suas tarefas, sem se preocupar.

100 % de satisfação. Garantida.

Temos a certeza de que vamos convencê-lo com a nossa 
tecnologia de bateria de lítio. Portanto, garantimos que você 
poderá voltar à tecnologia originalmente utilizada por você de 
forma fácil e rápida em um prazo de 6 meses a partir da 
entrega – sem dar uma razão para isso.



Sua empilhadeira retrátil 
Jungheinrich
para o benefício máximo do cliente.

Eficiência Segurança Individualidade
Máximo desempenho com 
os equipamentos mais 
eficientes.

Melhores condições para 
um trabalho seguro.

Um equipamento tão 
individual quanto o seu 
negócio.

Alcançar as alturas de elevação mais 
altas com o melhor desempenho: 
Escolha a inovadora tecnologia de 
lítio como um conceito de sucesso 
para alta disponibilidade e custos 
mais baixos.

Empilhamento mais fácil, rápido e 
seguro com os sistemas de 
assistência da Jungheinrich - facilita 
a montagem do seu pacote 
individual de opções.

Equipe seu armazém com uma 
empilhadeira retrátil personalizada que 
atenda às suas exigências de aplicação 
e segurança em 100 porcento.

Disponível com tecnologia de 
bateria de lítio
• Alta disponibilidade devido ao 

tempo extremamente curto de 
carregamento.

• Não é necessária a troca da 
bateria.

• Economize custos com uma vida 
útil mais longa e livre de 
manutenção.

• Sem necessidade de salas 
ventiladas especiais para 
carregamento, uma vez que não 
há formação de gás.

Mastro de elevação de alta 
capacidade
• Máxima segurança e utilização 

efetiva de armazenamento até 
grandes alturas.

• Mastros de elevação de três níveis 
com alturas de elevação de até 
13.000 mm.

• Visão excelente da carga.
• Pequenas alturas de passagem 

em grandes alturas de elevação.
• Alta capacidade residual de carga 

até em grandes alturas de 
elevação.

• Amortecimento do deslocamento 
frontal do mastro opcional.

Diversos sistemas de assistência e 
opções
• operationCONTROL mede 

continuamente o peso da carga e 
alerta com um aviso visual no 
visor do operador, bem como um 
aviso sonoro ao aproximar-se do 
limite de capacidade residual de 
carga.

• positionCONTROL com função 
SNAP que permite armazenagem 
simples e rápida sem necessidade 
de apertar botões.

• liftNAVIGATION transfere 
automaticamente os pedidos em 
lote do Warehouse Management 
System.

• Regulagem antiderrapante - para 
mais tração em solos molhados 
ou empoeirados

• Colocação e retirada de cargas 
com segurança e eficiência 
devido à câmera de garfo e 
motor com ajuste ergonômico.

EasyAccess
• EasyAccess – sistema de acesso 

sem chaves por meio de softkey, 
senha ou cartão transponder 
opcional.

Display colorido de 4 polegadas
• Indicação da direção de 

condução e da posição da roda.
• Nível de carga da bateria com 

indicação de tempo residual.
• Três programas de condução à 

escolha.
• Horímetro e horário.
• Altura de elevação (opcional).
• Peso da carga (opcional).

Pacotes de acessórios para diversas 
aplicações
• "Efficiency" para longos períodos 

de operação com uma bateria.
• "drivePLUS" para condução 

frequente de longos trajetos.
• liftPLUS para maior velocidade de 

elevação e maior produtividade.
• drive&liftPLUS para máxima 

produtividade com consumo de 
energia otimizado.

• Suporte, por exemplo, para 
terminal de radiotransmissão de 
dados, prancheta para escrever ou 
monitor de vídeo.

alavanca de comando soloPILOT
• Para ativação de todas as funções 

hidráulicas, assim como para 
seleção da direção de 
deslocamento e buzina.

• Todos os elementos de ajuste 
estão dentro do campo de visão e 
indicam claramente sua função.



Visão geral do modelo
O modelo adequado para as suas aplicações:

Nome Capacidade de 
carga/carga

Altura de eleva
ção (máx.)

Velocidade de 
deslocamento 
sem carga

Largura de traba
lho (palete 
800x1200 longi
tudinal)

Velocidade de 
elevação sem 
carga

ETV 318 1800 kg 11510 mm 11 km/h 2790 mm 0,64 m/s

ETV 320 2000 kg 13000 mm 11 km/h 2794 mm 0,64 m/s

ETM 325 2500 kg 9110 mm 0 km/h 2969 mm 0 m/s

ETV 325 2500 kg 13000 mm 0 km/h 2883 mm 0 m/s

Jungheinrich Lift Truck Ltda.

Equipamentos de Transporte, Lda.
Rod. Vice Prefeito Hermenegildo Tonolli, 2535
Galpão 2
CEP 13295-000
Itupeva – SP
Tel. +55 11 3511-6295

contato@jungheinrich.com.br  
www.jungheinrich.com.br

 

 

As nossas fábricas alemãs em 
Nordestedt, Moosburg e Landsberg 

estão certificadas.
 

Os equipamentos da Jungheinrich para 
movimentação da carga estão em 

conformidade com os requisitos de 
segurança europeus.
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