
Stivuitor electric cu catarg retractabil
ETV 110 / 112
înălţime de ridicare: 4550-7100 mm / Capacitatea de încărcare: 1000-1200 kg



Stivuitorul cu catarg retractabil 
compact
pentru culoare înguste.
Stivuire şi destivuire simplă, rapidă şi sigură.

Stivuitoarele cu catarg retractabil din seria constructivă 1, versatile şi compacte, reprezintă soluţia perfectă pentru transferul 
rapid al bunurilor, în depozite cu marfa amenajată în blocuri sau în rafturi de tip drive-in. Şasiul comprimat permite 
desfăşurarea lucrului chiar şi în culoare cu lăţimi extrem de reduse. Utilajele ETV se disting prin eficienţă energetică şi 
siguranţă maximă. Braţele de sprijin înguste şi lăţimea exterioară redusă conferă un câştig de spaţiu enorm, precum şi 
posibilitatea de preluare a europaleţilor pe direcţie longitudinală - condiţii ideale pentru deplasarea cu circulaţie din sens 
opus. Sistemul de direcţie electric la 180° şi 360° oferă posibilitatea de alegere între o rază de întoarcere minimă şi 
schimbare rapidă a direcţiei de deplasare pentru manevrare flexibilă.Cea mai modernă tehnologie de acţionare şi comandă 
asigură o capacitate de transfer constant ridicată, cu consum redus de energie. Construcţia de dimensiuni reduse, cu 
ergonomie care stimulează productivitatea şi tehnologia inovatoare, fac ca stivuitoarele noastre cu catarg retractabil să fie 
un partener de încredere în orice situaţie.

 

 

* Conform condițiilor noastre de garanție - consultați site-ul web pentru detalii.

Toate avantajele dintr-o privire

• Braţe de sprijin înguste pentru lăţimi reduse ale culoarelor de lucru

• Post al operatorului spaţios, în ciuda construcţiei compacte

• Sistem de direcţie la 180° şi 360° pentru manevrare flexibilă

• Manetă de comandă soloPILOT pentru stivuire precisă

• Numeroase opţiuni de dotări individuale

Performanță de top fără compromisuri.

Cu Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus, vă oferim 
promisiunea performanței pe termen lung de până la 8 ani 
pentru bateriile noastre litiu-ion de înaltă calitate. Pentru că 
știm: Performanța ridicată și o durată de viață lungă a bateriei 
sunt esențiale pentru succesul dumneavoastră.

Satisfacție 100 %. Garantat.

Suntem siguri că vă vom convinge cu tehnologia noastră 
Litiu-Ion. De aceea, vă garantăm că în termen de 6 luni de la 
livrare aveți posibilitatea de a reveni simplu și rapid la 
tehnologia folosită inițial de dumneavoastră - fără nicio 
justificare.



Stivuitorul cu catarg retractabil 
Jungheinrich
cu avantaje maxime pentru client.

Eficiență Siguranță Individualitate
Performanțe maxime cu 
cele mai eficiente utilaje.

Cele mai bune condiții 
pentru lucrul în siguranță.

Un utilaj la fel de unic ca și 
afacerea dumneavoastră.

Lăţimea de şasiu potrivită pentru 
orice aplicaţie, timpi de încărcare 
extrem de scurți şi maximum de 
siguranţă - astfel stivuitoarele cu 
catarg retractabil stabilesc noi 
standarde în ceea ce priveşte 
eficienţa.

Configurarea în funcţie de necesităţi, 
opţiunile variate de siguranţă şi o 
gamă largă de sisteme de asistenţă 
inteligente oferă maximul de 
siguranţă în timpul lucrului.

Un post al operatorului structurat ideal, 
cu o multitudine de posibilităţi de 
reglare individuale, spaţiu generos şi 
vizibilitate neîngrădită asupra sarcinii - 
pentru o senzaţie confortabilă în 
cabină.

Şasiu compact şi spaţios
• Cu o lăţime exterioară de 1.120 

mm, este ideal pentru rafturi 
drive-in sau depozite cu marfa 
amenajată în blocuri.

• Preluarea unui europalet pe 
direcţie longitudinală între braţele 
de sprijin este la fel de posibilă ca 
şi în cazul unul stivuitor cu lăţime 
mai mare a şasiului.

Cadru de ridicare performant
• Grad maxim de siguranţă şi de 

exploatare eficientă a spaţiului de 
depozitare disponibil, până la 
înălţimi ridicate.

• Vizibilitate excepţională asupra 
sarcinii.

• Glisor lateral integrat.
• Lățimi reduse de trecere, cu cele 

mai mari înălţimi de ridicare.
• Durată de viaţă extrem de lungă 

datorită profilelor de mare 
calitate.

• Valori ridicate ale capacităţii 
portante reziduale, până la 
înălţimi mari de ridicare.

• Cadre de ridicare triple cu înălţimi 
de ridicare de până la 7.100 mm 
şi înclinarea catargului.

Disponibil cu tehnologie Litiu-Ion
• Disponibilitate ridicată, datorită 

intervalului de încărcare extrem 
de scurt.

• Nu este necesară schimbarea 
bateriei.

• Reducerea costurilor datorită 
duratei de viaţă mai lungi şi 
faptului că nu necesită întreţinere.

• Lipsa necesității spațiilor pentru 
încărcare și a ventilației, dat fiind 
că nu se generează gaze.

Sisteme de asistenţă opţionale 
pentru operator
• Stivuire simplă şi rapidă fără 

apăsarea suplimentară a altor 
taste datorită positionCONTROL 
cu funcţie SNAP.

• Cameră plasată la nivelul furcilor, 
cu monitor cu reglaj ergonomic 
pentru stivuirea/destivuirea 
deosebit de sigură şi eficientă.

• Controlul greutăţii prin simpla 
apăsare a unui buton pentru a 
avea siguranţa că nu se depăşeşte 
capacitatea portantă reziduală.

EasyAccess
• Sistem fără cheie pentru controlul 

accesului cu ajutorul unei taste 
funcţionale, cod pin sau card de 
transponder opțional.

Display color de 4 inch
• Indicarea direcţiei de mers şi a 

poziţiei roţilor.
• Nivel de încărcare al bateriei cu 

indicarea timpului de funcţionare 
rămas.

• Posibilitate de selecţie dintre trei 
programe de deplasare.

• Ore de funcţionare şi oră.
• Înălţime de ridicare (opțional).
• Greutatea sarcinii (opțional).

Post de lucru ergonomic
• Spaţiu generos, chiar şi pentru 

operatori mai înalți.
• Sistem de direcţie electric, la 

alegere mod de 180° sau 360°.
• La deplasare înainte, elementul de 

manevrare a volanului se află 
întotdeauna într-o poziţie optimă 
din punct de vedere ergonomic.

• Spaţiu generos, chiar şi pentru 
operatori mai înalți.

• Vedere liberă asupra sarcinii ridicate 
datorită plafonului panoramic de 
protecţie, opţional.

• Scaun confortabil cu posibilităţi de 
reglare a poziţiei şezutului, 
spătarului şi greutății corporale.

• Elementele de operare importante 
sunt accesibile fără a fi necesară 
schimbarea poziţiei mâinii.

• Pedale amplasate conform 
standardelor auto.

• Multiple posibilităţi de stocare.

manetă de comandă soloPILOT
• Pentru activarea tuturor funcţiilor 

hidraulice, precum şi pentru 
schimbarea direcţiei de deplasare şi 
claxon.

• Toate elementele de comandă se 
află în câmpul vizual, fiindu-le 
alocată o funcţie clară.

• Direcţie logică de acţionare a 
controller-ului pentru sensul de 
mers.

• Desfăşurarea lucrului cu exactitate 
milimetrică datorită controlului 
precis al tuturor funcţiilor.

• Controlul optim al dispozitivelor 
ataşate suplimentare, ca de 
exemplu dispozitivul suplimentar 
de poziţionare a furcilor.

• Manetă de comandă multiPILOT 
disponibilă opţional. 



Modelul Prezentare generală
Modelul potrivit pentru aplicațiile dvs.:

Nume Capacitate / în
cărcare

Înălțime de ridi
care (max.)

Viteza de condu
cere fără sarcină

Lățime de lucru 
(palet 800x1200 
longitudinal)

Viteza de ridica
re fără sarcină

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 România S.R.L.
Şoseaua Bucureşti-Ploieşti, Km. 57, Nr. 876
107059 Tătărani, Com. Bărcăneşti, Jud. Prahova
România

office@jungheinrich.ro  
www.jungheinrich.ro
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