
Електричний штабелер із висувною 
підйомною мачтою
ETV C16 / C20
Висота підйому: 4250-7400 мм / Вантажопідйомність: 1600-2000 кг



Штабелер «два в одному»
для цеху, складу та двору.
Зробіть склад вищим в умовах максимально обмеженого простору.

Наші гнучкі у використанні та надійні штабелери з висувною щоглою серії C є найкращим варіантом оснащення, 
коли йдеться про економічні процеси закладення вантажів на зберігання та забору зі зберігання у комбінованому 
режимі використанні у приміщенні та просто неба з різними характеристиками підлоги чи ґрунту. Завдяки 
супереластичним шинам вони завжди впевнено виконують завдання з переміщення товарів з пункту А до пункту 
Б на великій висоті або у максимально обмеженому просторі.Компактна конструкція, високі показники 
продуктивності та продумані з точки зору ергономічності умови праці роблять наші штабелери справжніми 
універсалами, які талановиті у всьому. Ергономічне розташування елементів індикації та керування, а також 
чудова видимість роблять працю на штабелері легшою та безпечнішою. Для частого застосування за межами 
приміщення в якості опції пропонується кабіна, що захищатиме водія від несприятливих погодних умов.У 
комбінації зі стелажами для палет, прохідними або глибинними стелажами, при роботі в одну або кілька змін, 
універсальні штабелери демонструють оптимальну енергоефективність завдяки ідеально налаштованій 
взаємодії двигунів, систем керування та систем програмного забезпечення. 

 

Всі переваги одним поглядом:

• Вдосконалені для комбінованого використання у приміщенні та просто неба

• Бічне сидіння для оптимальної видимості

• Плавне та точне керування завдяки важелю soloPILOT

• Можливість адаптації до різних вимог

• Система curveCONTROL для оптимальної безпеки під час руху

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.

Зі штабелером «два в одному» Ви 
економите на всій дистанції: 
потужний універсал ETV C 
підштовхує ваші складські 
операції до максимальної 
продуктивності - і далі.

Кращий захист під час руху, 
менше нещасних випадків та 
корисна підтримка нових 
операторів - це все і навіть 
більше пропонують ETV серії C.

Тут у водія гарантовано все 
буквально під рукою: завдяки 
ергономіці, що підвищує 
продуктивність, найпростішому 
орудуванню та індивідуальним 
налаштуванням місця оператора.

Міцна та надійна підйомна мачта
• Максимум безпеки та 

ефективне використання 
простору складу навіть на 
великій висоті.

• Трисекційні підйомні рами з 
висотою підйому до 7 400 мм.

• Чудова оглядовість вантажу.
• Низький кліренс при великих 

значеннях висоти підйому.
• Велика залишкова 

вантажопідйомність, зокрема 
на великій висоті підйому.

• Плавне та точне керування 
нахилом щогли.

• Надзвичайно тривалий термін 
служби завдяки використанню 
високоякісних матеріалів.

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.

Додаткові допоміжні системи
• Система operationCONTROL 

постійно вимірює вагу вантажу 
і при наближенні до межі 
залишкової 
вантажопідйомності подає 
візуальний попереджувальний 
сигнал на дисплей оператора, 
а також звуковий сигнал.

• Система positionCONTROL із 
функцією Snap забезпечує 
просте та швидке 
штабелювання без 
додаткового натискання 
кнопок.

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).
• Залишкова 

вантажопідйомність (опція).

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. 

Ергономічне робоче місце
• Багато вільного місця навіть для 

операторів високого зросту.
• Система керування з 

електричним приводом 
(можливість повороту на 180° чи 
360°). Під час прямолінійного 
руху кругла ручка керма завжди 
знаходиться в оптимальному з 
точки зору ергономіки місці.

• 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.

Кабіни, що захищатимуть 
оператора від несприятливих 



Огляд
Слушне рішення для вашої області використання:
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Логістична функція

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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