
Elektrisk skjutstativtruck
ETV 216i
Lyfthöjd: 4550-10700 mm / Lastkapacitet: 1600 kg



Den första
litiumjonskjutstativtrucken i 
världen.
För ännu mer prestanda och flexibilitet.

Den snabba och innovativa skjutstativtrucken ETV 216i är perfekt för säker och effektiv in- och utlastning och för att 
tillhandahålla lastpallar för plockning. Det integrerade litiumjonbatteriet har lett till en helt ny truckmodell som är ytterst 
kompakt och extremt flexibel i drift. Utmärkt vid flerskiftsdrift med sin snabbladdnings- och mellanladdningsfunktion (med 
utrustningspaketet drive&liftPLUS).

Snabb lyftning och skjutning ökar produktiviteten avsevärt jämfört med användning av konventionella skjutstativtruckar. 
Dessutom får föraren en ergonomisk arbetsplats med mycket fritt utrymme, optimal sikt runt om och ideala 
arbetsförhållanden.

Den nya truckdesignen hos ETV 216i lägger grunden för optimal ergonomi och säkerhet. Smarta assistanssystem som 
positionCONTROL eller operationCONTROL och skräddarsydda manöverkoncept möjliggör produktivt arbete som inte 
tröttar ut. 

 

 

* I enlighet med våra garantivillkor – se vår hemsida för detaljer.

Fördelar

• Litiumjonbatteri med snabbladdnings- och mellanladdningsförmåga

• Generös, ergonomiskt utformad förarplats

• Perfekt sikt på stödben och last

• Hög lyfthastighet för maximal arbetskapacitet (drive&liftPLUS)

• Hög restlyftkapacitet tack vare optimal tyngdpunkt (drive&liftPLUS)

Inga bekymmer. Ingen kompromiss

Med Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus ger vi dig ett löfte 
om långvarig prestanda upp till 8 år för våra högkvalitativa Li- 
ion batterier, fullt fokus på era arbetsuppgifter utan oro.

100 % belåtenhet. Garanterat.

Vi är säkra på att du kommer att bli nöjd med vår 
litiumjonteknik. Därför garanterar vi att du snabbt och enkelt 
kan byta tillbaka till den teknik som du ursprungligen använde 
när som helst inom de första 6 månaderna, utan att behöva 
ange något skäl.



Dina skjutstativtruckar från 
Jungheinrich
ger maximal nytta på lagret.

Effektivitet Säkerhet Individuell 
anpassning

Maximal kapacitet med de 
effektivaste truckarna.

Bästa förutsättningarna för 
säkert arbete.

En truck lika individuell som 
ditt företag.

Är du redo att ta ditt lager till nya 
höjder? Världens första 
skjutstativtruck med integrerat 
litiumjonbatteri ger upp till 5 procent 
högre produktivitet.

Maximalt skydd för människa och last 
– ETV 216i har optimal sikt över 
stödben och last genom den 
innovativa, kompakta designen och 
att batteritråg inte behövs.

Här blir varje förare en multitalang. 
Den ergonomiska förarplatsen blir 
snabbt en favorit bland medarbetarna 
med alla dess individuella 
anpassningsmöjligheter.

Integrerad litiumjonteknik
• Hög tillgänglighet genom extremt 

korta laddningstider.
• Inget batteribyte behövs.
• Kostnadsbesparing genom längre 

livslängd och underhållsfritt
• Varken laddningsrum eller 

ventilation behövs eftersom ingen 
gas bildas vid laddningen.

Högpresterande lyftstativ
• För maximal förarsäkerhet och 

maximalt lagerutnyttjande.
• Snabb lyftning, sänkning och 

inskjutning.
• Höga restlastkapaciteter med 

mindre dimensioner.
• Med stativtilt och gaffeltilt.

Ökad säkerhet
• Bättre sikt över stödbenen och 

lasten eftersom det platskrävande 
blysyrabatteriet tagits bort.

• Smala takstag för perfekt sikt runt 
om.

• Drivhjulsskydd.
• Två handtag för säker in- och 

urstigning.
• Axelskydd.
• Panoramaglastak (tillval).
• Integrerat LED-varselljus (tillval).

Många olika assistanssystem och 
tillval
• Positioneringslaser för enklare 

instapling av lasten.
• Konstant kontroll av max. 

lastkapacitet via 
operationCONTROL.

• Gaffelkamera med bildskärm.

4-tums-fullfärgsdisplay
• Körriktnings- och 

hjullägesindikator.
• Batteriindikator med visning av 

laddningsstatus.
• Tre valbara körprogram.
• Drifttimmar och klockslag.
• Lyfthöjd (tillval).
• Lastvikt (tillval).

Ergonomisk arbetsplats
• Mer plats för föraren med en extra 

bred stol.
• Armstödet och ratten kan enkelt 

individanpassas.
• Väl synligt och brett insteg.
• Montering av hållare för 

extrautrustning som dataterminaler 
eller skannrar.

• Praktiska förvaringsfack.
• Komfortladdning.

Utrustningspaket för olika 
driftförhållanden
• Effektivitet för lättare drift och 

minimal energiförbrukning.
• drive&liftPLUS för maximal 

produktivitet och optimal 
energiförbrukning.

soloPILOT-styrspak
• För aktivering av samtliga 

hydrauliska funktioner och tutan 
samt val av färdriktning.

• Alla styrkontroller finns i förarens 
synfält och varje kontroll har en 
entydig funktion.

• Färdriktningsknapp med intuitiv 
förändring av körriktningen.

• Styrning av alla driftfunktioner med 
millimeterprecision.

• Optimal styrning av aggregat, t.ex. 
ett gaffelspridningsaggregat (tillval).

• Styrspaken multiPILOT (tillval). 



Modellöversikt
Den rätta modellen för dina applikationer:

Namn Kapacitet / be
lastning

Lyfthöjd (max.) Körhastighet ut
an last

Arbetsbredd (pall 
800x1200 längs
gående)

Lyfthastighet ut
an last

ETV 216i 1600 kg 10700 mm 11 km/h 2759 mm 0,7 m/s

Jungheinrich Svenska AB
Huvudkontor:
Starrvägen 16
232 61 ARLÖV
Telefon 040 - 690 46 00
Telefax 040 - 690 46 99

kundkontakt@jungheinrich.se  
www.jungheinrich.se

 

 

Truckfabrikerna i Norderstedt, Moosburg 
och Landsberg i Tyskland är certifierade.  

Jungheinrichs truckar uppfyller de 
europeiska säkerhetskraven.  
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