
Elektrische reach-vorkheftruck
ETM/ETV 318-325
Hefhoogte: 4250-13000 mm / Draagvermogen: 1800-2500 kg



De sterke reachtruck
voor hoge eisen.
De meest zware lasten heffen tot op grote hoogtes.

Hoog reiken met de stabiele en krachtige reachtrucks serie 3: dankzij hun stevig ontworpen chassis, maximale 
hefmaststijfheid en grote wieldiameter heffen ze extreme lasten probleemlos tot op hoogtes van 13 meter. Terwijl de ETV 
europalletten tussen de wielarmen kan oppakken, biedt de ETM dankzij zijn smallere constructie enorme voordelen in drive 
in rekken en stapelmagazijnen.Profiteer dankzij de innovatieve aandrijf- en besturingstechnologie van een hogere 
overslagcapaciteit en een indrukwekkende energiebalans. Uitgebreide bedieningsmogelijkheden en intelligente 
assistentieystemen maken het werken voor de bestuurder minder belastend en tegelijkertijd uiterst efficiënt. Geavanceerde, 
onderhoudsvrije lithium-ion batterijen met een lange levensduur en snelle tussenladingen staan garant voor duurzame en 
superieure prestaties. Uitrustingsmogelijkheden zoals een panoramadak of videocontrole voor grote hefhoogtes 
vervolledigen het superieure pakket.

 

 

Uw voordelen:

• Uiterst stabiele constructie voor hoge draagvermogens

• Elektrische lastwielremmen voor meer veiligheid

• 180° en 360° stuurinrichting voor flexibel manoeuvreren

• soloPILOT-stuurhendel voor gevoelige bediening

• Diverse individuele uitrustingsmogelijkheden

Topprestaties zonder compromissen.

Met de Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus garanderen wij 
duurzame prestaties gedurende 8 jaar op onze hoogwaardige 
lithium-ion batterijen. Want we weten dat topprestaties en 
een lange levensduur van de batterij essentieel zijn voor uw 
succes.

100% tevredenheid. Gegarandeerd.

Wij zijn er zeker van dat we u zullen overtuigen met onze 
lithium-iontechnologie. Wij garanderen u dan ook dat u 
binnen 6 maanden na levering - zonder opgave van reden - 
eenvoudig en snel terug kunt omschakelen naar de 
oorspronkelijk door u gebruikte technologie.



Uw Jungheinrich reachtruck
voor een maximaal klantenvoordeel.

Efficiëntie Veiligheid Individualiteit
Maximale prestaties met de 
meest efficiënte trucks.

De beste voorwaarden voor 
veilig werken.

Een truck die net zo uniek is 
als uw bedrijf.

Hoge hefhoogtes ontmoeten een 
zeer hoog prestatievermogen: Kies 
voor de innovatieve lithium-ion 
technologie als uw succesformule 
voor een hoge beschikbaarheid en 
lagere kosten.

Gemakkelijker, sneller en veiliger 
stapelen met de assistentiesystemen 
van Jungheinrich – stel heel 
eenvoudig uw individuele 
optiepakket samen.

Rust uw magazijn uit met een op maat 
gemaakte reachtruck die 100% voldoet 
aan uw gebruiks- en veiligheidseisen.

Beschikbaar met lithium-ion 
technologie
• Hoge beschikbaarheid dankzij 

uiterst korte laadtijden.
• Geen batterijwissel nodig.
• Kosten besparen dankzij langere 

levensduur en onderhoudsvrij.
• Geen laadruimte en ventilatie 

nodig omdat er geen gasvorming 
optreedt.

Krachtige hefmast
• Maximum aan veiligheid en 

optimaal gebruik van de ruimte in 
het magazijn tot op grote 
hoogtes.

• Drievoudige hefmasten met 
hefhoogtes tot 13.000 mm.

• Uitstekend zicht op de lading.
• Geringe doorrijhoogtes bij grote 

hefhoogtes.
• Hoge draagvermogens tot op 

grote hefhoogtes.
• Optionele mastuitschuifdemping.

Tal van assistentiesystemen en 
opties
• operationCONTROL meet 

doorlopend het lastgewicht en 
waarschuwt met een optisch 
signaal op het bestuurdersdisplay 
en met een akoestisch signaal bij 
een benadering van de 
grenswaarde van het 
draagvermogen.

• positionCONTROL met Snap- 
functie maakt eenvoudig en snel 
stapelen mogelijk zonder een 
extra knop te moeten indrukken.

• liftNAVIGATION draagt taken 
automatisch over uit het 
magazijnbeheerssysteem.

• Antislipregeling voor meer tractie 
op een natte of stoffige vloeren

• Veilig en efficiënt in- en 
uitstapelen dankzij vorkcamera en 
ergonomisch instelbare motor.

EasyAccess
• Sleutelloos toegangssysteem via 

Softkey, PinCode of optionele 
transponderkaart.

4-inch kleurendisplay
• Weergave van de rijrichting en de 

wielstand.
• Batterijstatus met weergave van 

de resterende gebruikstijd.
• Selectie van 3 rijprogramma’s.
• Bedrijfsuren en tijd.
• Hefhoogte (optioneel).
• Lastgewicht (optioneel).

Uitrustingspakketten voor 
verschillende werkomstandigheden
• Efficiency voor een lange 

gebruiksduur met één batterij.
• drivePLUS voor frequente ritten 

over grote afstanden.
• liftPLUS voor hogere hefsnelheid en 

productiviteit.
• drive&liftPLUS voor een maximale 

productiviteit bij een optimaal 
energieverbruik.

• Houder voor de bevestiging van 
bijvoorbeeld draadloze 
dataterminals, een schrijfplank of 
videoscherm.

soloPILOT-besturingshendel
• Voor het activeren van al de 

hydraulische functies evenals 
rijrichtingskeuze en claxon.

• Alle regelinstrumenten bevinden 
zich in het gezichtsveld en hebben 
elk een duidelijke functie.



Modeloverzicht
Het passende model voor uw toepassingen:

Naam Capaciteit/last Hefhoogte (max.) Rijsnelheid zon
der belasting

Werkbreedte 
(pallet 800x1200 
longitudinaal)

Hefsnelheid 
zonder belasting

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 NV
Researchpark Haasrode 1105 
Esperantolaan 1 
3001 Leuven (Heverlee)
 
Tél. 016 39 87 11

info@Jungheinrich.be  
www.Jungheinrich.be

 

 

Gecertificeerd zijn de Jungheinrich 
Fabrieken in Norderstedt, Moosburg en 

Landsberg.
 

Jungheinrich intern transport materieel 
voldoet aan de Europese 
veiligheidsvoorschriften.  
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