
Електричний штабелер із висувною 
підйомною мачтою
ETV 216i
Висота підйому: 4550-10700 мм / Вантажопідйомність: 1600 кг



Перший у світі
штабелер з висувною щоглою на 
літій-іонному акумуляторі.
Для ще більшої ефективності та експлуатаційної гнучкості.

Спритний та інноваційний штабелер з висувною щоглою  ETV 216i є ідеальною технікою для ефективного 
виконання завдань зі штабелювання та надання піддонів для комплектування. Вбудований літій-іонний 
акумулятор, завдяки якому створюється абсолютно нова концепція штабелера, є надзвичайно компактним та 
забезпечує неймовірну гнучкість у використанні - навіть у роботі в кілька змін - завдяки своїй функції швидкого 
та проміжного заряджання (з опціональним пакетом обладнання drive&liftPLUS).

Завдяки швидкому виконанню операцій підйому та пересування показники вантажообігу значно зростають у 
порівнянні зі звичайними штабелерами. Окрім того, на оператора чекає ергономічне та просторе робоче місце з 
оптимальним круговим оглядом та легкістю у керуванні.

Нова конструкція  ETV 216i створює основу для ергономічності та безпеки вищого рівня. Розумні допоміжні 
системи, такі як positionCONTROL або operationCONTROL та розроблені у відповідності до індивідуальних потреб 
замовника концепції керування дозволяють працювати без утоми та з великою продуктивністю. 

 

Всі переваги одним поглядом:

• Літій-іонні акумулятори з функцією швидкого та проміжного заряджання

• Просторе, робоче місце з ергономічною конструкцією

• Ідеальний вид на колісні балки та вантаж

• Висока швидкість підйому для досягнення максимальних показників 
вантажообігу (drive&liftPLUS)

100% задоволення. Гарантовано.

Ми впевнені, що переконаємо вас нашою літій-іонною 
технологією. Тому ми гарантуємо, що протягом 6 місяців 
ви зможете швидко й легко повернутися до попередньої 
технології, якою користувалися раніше, не зазначаючи 
причин.



Ваш штабелер із висувною щоглою 
Jungheinrich
для максимальної вигоди.

Ефективність Безпека Індивідуальний 
підхід

Максимальна 
продуктивність з 
найефективнішими 
машинами.

Найкращі умови для 
безпечної праці.

Машина - настільки 
індивідуальна, як і Ваш 
бізнес.

Зробіть невелику революцію у 
своєму складі: Перший в світі 
штабелер із висувною щоглою та 
вбудованим літій-іонним 
акумулятором працює на 5 
відсотків продуктивніше.

Максимальний захист людей та 
вантажу - інноваційна та 
компактна конструкція ETV 216i 
пропонує ідеальний огляд 
колісних балок та вантажу за 
рахунок відсутності батарейного 
ящика.

Тут будь який оператор стає 
майстром на всі руки, а 
ергономічне робоче місце, завдяки 
серійним та доступним в якості 
опції варіантам керування, дуже 
швидко стане найулюбленішим 
місцем на всьому складі.

Інтегрована технологія літій- 
іонних акумуляторів
• Високий коефіцієнт 

доступності завдяки 
надзвичайно швидкому 
заряджанню.

• Заміна акумулятора не 
потрібна.

• Економія коштів завдяки 
подовженому строку 
експлуатації та відсутності 
потреби у технічному 
обслуговуванні

• Не потрібні спеціальні 
приміщення для заряджання 
та вентиляція, оскільки під час 
заряджання не виділяється газ.

Міцна та надійна підйомна мачта
• Для максимуму безпеки та 

використання простору складу.
• Швидкі підйом, опускання та 

пересування.
• Висока залишкова 

вантажопідйомність при 
менших габаритах.

• Наявність механізмів нахилу 
щогли та вил.

Підвищений рівень безпеки
• Кращий огляд колісних балок 

та вантажу завдяки відсутності 
свинцево-кислотного 
акумулятора.

• Чудовий круговий огляд 
завдяки вузьким балкам даху.

• Наявність ковпака тягового 
колеса.

• Дві ручки для безпечного 
входу та виходу.

• Захист плечей.
• Панорамний скляний дах 

(опція).
• Вбудовані денні ходові вогні 

DayLED (опція).

Різноманітні допоміжні системи 
та опції
• Позиціювальний лазер для 

полегшення штабелювання 
вантажу.

• Безперервний контроль 
граничної вантажопідйомності 
завдяки системі 
operationCONTROL.

• Камера на вилах з монітором.

4-дюймовий кольоровий дисплей
• Індикація напрямку руху та 

кута повороту коліс.
• Заряд акумулятора з 

індикатором часу роботи, що 
залишився.

• Три програми руху на вибір.
• Годинник і лічильник 

відпрацьованих мотогодин.
• Висота підйому (опція).
• Вага вантажу (опція).

Ергономічне робоче місце
• Більше простору для оператора 

завдяки широкому сидінню.
• Підлокітник та кермо 

налаштовуються окремо і без 
зусиль.

• Добре видима й широка 
підніжка.

• Тримачі для додаткового 
обладнання, напр. 
радіотерміналів або сканерів.

• Практичні відсіки для зберігання 
речей.

• Комфортне заряджання.

Пакети опцій для різних умов 
експлуатації
• пакет Efficiency для легкої 

роботи та мінімального 
споживання енергії.

• drive&liftPLUS для максимальної 
продуктивності за оптимального 
споживання енергії.

Важіль soloPILOT
• Для активації всіх гідравлічних 

функцій, а також вибору 
напрямку руху та подання 
звукового сигналу.

• Усі робочі елементи знаходяться 
в полі зору й кожен із них 
відповідає тільки за одну 
функцію.

• Зміна напрямку руху 
здійснюється за допомогою 
перемикача.

• Чітка, з точністю до міліметра, 
робота завдяки чутливому 
керуванню всіма функціями.

• Оптимальне керування 
додатковим навісним 
обладнанням, напр. механізмом 
позиціювання вил (опція).

• Важіль керування multiPILOT 
доступний в якості опції. 



Огляд
Слушне рішення для вашої області використання:

Прізвище Вантажопід
йомність/
навантаження

Висота підйому 
(макс.)

Швидкість руху 
без вантажу

Ширина робо
чого проходу 
(палета 
800x1200 
уздовж)

Швидкість під
йому без ван
тажу

ETV 216i 1600 кг 10700 мм 11 км/ч 2759 мм 0,7 м/сек

ТОВ "Юнгхайнріх Ліфт Трак"
вул. Качалова, 5-Г 
03126, Київ, Україна 
тел. 044 583 1 583 
факс 044 583 1 584

info@jungheinrich.ua  
www.jungheinrich.ua

 

 

Заводи, центри збуту і сервіс 
Jungheinrich у Європі ISO 9001/ ISO 

14001.
 

Підлогові підйомно-транспортні 
засоби Jungheinrich відповідають 
європейським вимогам безпеки.  
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