
Електричний штабелер із висувною 
підйомною мачтою
ETV 110 / 112
Висота підйому: 4550-7100 мм / Вантажопідйомність: 1000-1200 кг



Компактний штабелер із висувною 
щоглою
для вузьких проходів.
Просте, швидке та безпечне штабелювання та розштабелювання.

Універсальні та компактні штабелери з висувною щоглою  1-ї серії є ідеальним рішенням для швидкої обробки 
вантажів у блочному складі або глибинних стелажах. Компактна конструкція шасі уможливлює виконання робіт 
навіть у надзвичайно вузьких проходах. При цьому ETV вражає найвищою енергоефективністю та максимально 
можливим рівнем безпеки. Вузькі колісні балки та невелика габаритна ширина створюють надзвичайну 
економію простору та дають можливість зачіпляти європіддони у поздовжньому напрямку - ідеальна передумова 
для руху із зустрічним потоком. Система керування з електричним приводом та можливістю повороту керма на 
180° чи 360° дає можливість вибирати між мінімальним радіусом повороту та швидкою зміною напрямку руху для 
гнучкого маневрування.Найсучасніші технології приводу та керування забезпечують постійно високі показники 
вантажообігу при невисокому споживанні енергії. Компактна конструкція, ергономіка, що підвищує 
продуктивність, та інноваційні технології роблять наші штабелери з висувною щоглою надійним партнером для 
будь-яких умов експлуатації.

 

Всі переваги одним поглядом:

• Вузькі колісні балки для робочих проходів малої ширини

• Просторе місце для оператора, незважаючи на компактність конструкції

• Система керування з повороту керма на 180° чи 360° для гнучкого 
маневрування

• Важіль керування soloPILOT для плавного і точного штабелювання

•

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 найбільш 
ефективною технікою.

Найкращі умови для 
безпечної праці.

Машина - настільки 
індивідуальна, як і Ваш 
бізнес.

Відповідна ширина вил для будь- 
якого застосування, надзвичайно 
короткий час заряджання та 
максимум безпеки - так наші 
штабелери з висувною рамою и 
створюють нові стандарти 
ефективності.

Можливість адаптації до різних 
вимог, різні опції системи безпеки 
та великий асортимент розумних 
допоміжних систем забезпечують 
максимальний рівень безпеки під 
час праці.

Ідеально сконструйоване робоче 
місце з численними можливостями 
індивідуальних налаштувань, 
великим простором та вільним 
оглядом вантажу - все для того, 
щоб оператор добре почувався у 
кабіні.

Компактне, містке шасі
• Габаритна ширина 1 120 мм 

ідеально підходить для роботи 
з глибинними стелажами або з 
блочним складуванням.

• Захват європалети у 
поздовжньому напрямку між 
колісними балками є так само 
можливим, як і в разі 
використання штабелера з 
більшою шириною шасі.

Міцна та надійна підйомна мачта
• Максимум безпеки та 

ефективне використання 
простору складу навіть на 
великій висоті.

• Чудова оглядовість вантажу.
• Вбудований механізм бічного 

зміщення.
• Низький кліренс при великих 

значеннях висоти підйому.
• Надзвичайно тривалий термін 

служби завдяки використанню 
високоякісних матеріалів.

• Велика залишкова 
вантажопідйомність, зокрема 
на великій висоті підйому.

• Трисекційні підйомні рами з 
висотою підйому до 7 100 мм і 
нахилом щогли.

Поставляється з літій-іонним 
акумулятором
• 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.

Доступність допоміжних систем в 
якості опції
• Просте та швидке 

штабелювання без 
додаткового натискання 
кнопок завдяки 
positionCONTROL із функцією 
Snap.

• Камера на вилах та монітор з 
можливістю ергономічного 
налаштування для особливо 
безпечного та ефективного 
штабелювання та 
розштабелювання.

• Контроль ваги натисканням 
кнопки, щоб уникнути 
перевищення залишкової 
вантажопідйомності.

EasyAccess
• Система доступу без ключів за 

допомогою запрограмованої 
кнопки, пін-коду чи картки 
транспондера (опція).

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
• Багато вільного місця навіть для 

операторів високого зросту.
• Система керування з 

електричним приводом, 
можливість повороту на 180° чи 
360°.

• Кругла ручка на кермовому 
колесі завжди на оптимальній з 
точки зору ергономічності 
позиції при русі по прямій.

• Багато вільного місця навіть для 
операторів високого зросту.

• Вільний огляд піднятого 
вантажу завдяки доступному в 
якості опції панорамному 
захисному даху.

• Комфортне сидіння з 
можливостями регулювання 
положення сидіння та спинки, 
зокрема відповідно до маси тіла.

• Важливі елементи керування 
доступні без необхідності 
перехоплювання.

• Розташування педалей як у 
звичайному автомобілі.

• Різноманітні відсіки для 
зберігання речей.

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 



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 110 1000 кг 7100 мм 11 км/ч 2664 мм 0,7 м/сек

ETV 112 1200 кг 7100 мм 11 км/ч 2668 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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