
Elektrisk skjutstativtruck
ETV 110 / 112
Lyfthöjd: 4550-7100 mm / Lastkapacitet: 1000-1200 kg



Den kompakta skjutstativtrucken
för smala gångar.
Enkel, snabb och säker in- och utstapling.

De mångsidiga och kompakta skjutstativtruckarna i 1-serien är den perfekta lösningen för snabb godshantering vid 
djupstapling eller i blocklager. Det komprimerade chassit möjliggör arbete även vid mycket smala gångar. Dessutom ger ETV 
högsta möjliga energieffektivitet och säkerhet. Smala stödben och kompakta truckdimensioner ger tillräckligt utrymme för 
att ta upp EUR-pallar i längdriktningen – perfekt vid körning med mötande trafik. Den elektriska 180°- och 360°-styrningen 
gör det möjligt att välja mellan en minimal vändradie eller snabbt körriktningsbyte för flexibel manövrering.Den avancerade 
driv- och styrtekniken ger kontinuerligt hög arbetskapacitet och samtidigt låg energiförbrukning. Platsbesparande 
konstruktion, prestationshöjande ergonomi och innovativ teknik gör våra skjutstativtruckar till en tillförlitlig partner för alla 
applikationer.

 

 

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

Fördelar

• Smala stödben för mycket smala arbetsgångbredder

• Kompakt design med rymlig förarplats

• 180°- och 360°-styrning för flexibel manövrering

• Exakt och finkänslig stapling med soloPILOT-styrspak

• Stor bredd av tilläggsutrustning

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.

Rätt chassibredd för varje tillfälle, 
extremt korta laddningstider och 
maximal förarsäkerhet. Våra 
skjutstativtruckar sätter nya 
standarder för effektivitet.

Behovsanpassad konfiguration, 
många säkerhetsalternativ och ett 
omfattande sortiment med 
intelligenta assistanssystem ger 
maximal förarsäkerhet.

En optimalt utformad förarplats med 
många olika, individuella 
inställningsmöjligheter. Mycket 
utrymme och fri sikt över lasten. Det 
ger en bra känsla i förarhytten.

Kompakt, rymligt chassi
• Med en ytterbredd på 1 120 mm 

är den perfekt för djupstapling 
eller i blocklager.

• En EUR-pall kan tas upp i 
längdriktningen mellan 
stödbenen precis som en staplare 
med en större chassibredd.

Högpresterande lyftstativ
• Maximal säkerhet och ett effektivt 

lagerutnyttjande på extrema 
höjder.

• Utmärkt sikt över lasten.
• Integrerad sidoförskjutning.
• Låga genomfartshöjder och höga 

lyfthöjder.
• Extremt lång livslängd tack vare 

profiler av hög kvalitet.
• Hög restlastkapacitet även vid 

höga lyfthöjder.
• Triplexstativ med lyfthöjder på 

upp till 7 100 mm och 
stativtiltning.

Går att få med litiumjonteknik
• Hög tillgänglighet genom extremt 

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

livslängd och lågt underhåll.
• Varken laddningsrum eller 

ventilation behövs eftersom ingen 
gas bildas vid laddningen.

Förarassistanssystem (tillval)
• positionCONTROL med snap- 

funktion möjliggör enkel och 
snabb stapling utan att föraren 
behöver trycka på fler knappar.

• Gaffelkamera med ergonomiskt 
inställbar bildskärm för mycket 
säker och effektiv in- och 
utstapling.

• Viktkontroll med ett knapptryck 
för att inte överskrida 
restlastkapaciteten.

EasyAccess
• Nyckellöst åtkomstsystem med 

skärmknapp, PIN-kod eller 
transponderkort (tillval).

4-tums-fullfärgsdisplay
• Körriktnings- och 

hjullägesindikator.
• Batteriindikator med visning av 

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

Ergonomisk arbetsplats
• Generöst utrymme även för långa 

förare.
• Elektrisk styrning, välj mellan 180°- 

eller 360°-läge.
• Vid körning rakt fram är 

rattknoppen alltid vid den 
ergonomiskt mest optimala 
positionen.

• Generöst utrymme även för långa 
förare.

• Panoramaskyddstaket (tillval) ger fri 
sikt på den upplyfta lasten.

• Tygsäte som är inställbart 
(sittposition, ryggstöd, kroppsvikt).

• Viktiga styrreglage är lätt åtkomliga 
utan att du behöver byta grepp.

• Pedalerna har samma placering 
som i en bil.

• Gott om förvaringsmöjligheter.

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 110 1000 kg 7100 mm 11 km/h 2664 mm 0,7 m/s

ETV 112 1200 kg 7100 mm 11 km/h 2668 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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