
Електричний штабелер із висувною 
підйомною мачтою
ETM/ETV 214 / 216
Висота підйому: 4550-10700 мм / Вантажопідйомність: 1400-1600 кг



Штабелер із висувною щоглою
для будь-яких ситуацій.
Максимальна ефективність за мінімальних витрат енергії.

Наші гнучкі у використанні та потужні штабелери з висувною щоглою 2-ї серії додають темпу Вашим складським 
процесам: Завдяки швидкості ходу до  14 км/год  ETV справляють добре враження як у взаємодії з палетними 
стелажами, прохідними або глибинними стелажами, так і при роботі в одну або кілька змін. Завдяки своїй вузькій 
конструкції версія  ETM 2-ї серії є найкращим вибором для складів з прохідними стелажами або блочного 
складування. Надзвичайна економія місця завдяки зменшенню ширини робочих проходів дає можливість 
забезпечити гнучку поведінку транспортного засобу під час руху, досконалість якої доповнюють просторе 
ергономічне робоче місце та інтуїтивно зрозуміле, зручне керування через дисплея оператора. Відчуйте вигоду 
від підвищення показників вантажообігу з одночасним зменшенням споживання енергії. Найсучасніші технології 
приводу та керування, а також можливість індивідуального вибору різних варіантів акумуляторів роблять наші 
штабелери з висувною щоглою найбільш економічними партнерами для будь-яких умов експлуатації.

 

Всі переваги одним поглядом:

• Компактна конструкція для робочих проходів малої ширини

• Високі показники залишкової вантажопідйомності для збільшення 
вантажообігу

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

• Важіль керування soloPILOT для інтуїтивного керування

• Великий вибір індивідуальних варіантів комплектації

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.

Високі показники продуктивності, 
великий вибір варіантів 
комплектації та постійне 
покращення енергоспоживання 
роблять наші ETV ефективними 
помічниками для Вашого складу. 

Серійні та доступні в якості опції 
допоміжні функції дбають про те, 
щоб наші штабелери з висувною 
щоглою надавали захист вищого 
рівня при кожному використанні.

А ще й робоче місце, яке підійде 
кожному - завдяки ергономічній 
концепції, яка доводить свою 
перевагу за рахунок гнучко 
адаптованих компонентів 
керування та розумних варіантів 
комплектації.

Міцна та надійна підйомна мачта
• Максимум безпеки та 

ефективне використання 
простору складу навіть на 
великій висоті.

• Трисекційні підйомні рами з 
висотою підйому до 10 700 мм.

• Чудова оглядовість вантажу.
• Низький кліренс при великих 

значеннях висоти підйому.
• Велика залишкова 

вантажопідйомність, зокрема 
на великій висоті підйому.

• Запатентована система 
демпфування щогли (опція).

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.

Допоміжні системи (опція)
• 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.

• liftNAVIGATION автоматично 
приймає завдання щодо 
штабелювання з системи 
керування складом.

• Надійне та ефективне 
штабелювання та 
розштабелювання завдяки 
розташованій на вилах камері 
та двигуну з ергономічним 
регулюванням.

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).

Пакети опцій для різних умов 
експлуатації
• «Efficiency» для довгого часу 

роботи без заміни акумулятора.
• drivePLUS для частих 

переміщень на довгі відстані.
• liftPLUS для більшої швидкості 

підйому та підвищення 
продуктивності.

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

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.

• 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.

• Кріплення, наприклад, для 
радіотерміналу, планшета, 
паперів або відеомонітора.

Важіль soloPILOT
• Для активації всіх гідравлічних 

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

• Усі робочі елементи знаходяться 



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

ETM 214 1400 кг 9020 мм 11 км/ч 2757 мм 0,7 м/сек

ETV 214 1400 кг 10700 мм 11 км/ч 2694 мм 0,7 м/сек

ETM 216 1600 кг 9020 мм 11 км/ч 2762 мм 0,7 м/сек

ETV 216 1600 кг 10700 мм 11 км/ч 2753 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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