
Stivuitor electric cu catarg retractabil
ETV 216i
înălţime de ridicare: 4550-10700 mm / Capacitatea de încărcare: 1600 kg



Primul stivuitor cu catarg 
retractabil din lume
cu tehnologie Litiu-Ion.
Pentru şi mai multă performanţă şi flexibilitate.

Stivuitorul cu catarg retractabil ETV 216i, agil și inovator, este partenerul ideal pentru plasarea și extragerea sigură și eficientă, 
precum și pentru pregătirea paleților pentru operațiunile de selectare. Bateria Litiu-Ion integrată, care face posibilă 
dezvoltarea unui concept de utilaj complet nou, este deosebit de compactă și permite, datorită capacității de încărcare 
rapidă și intermediară, o utilizare extrem de flexibilă - chiar și în mai multe schimburi (cu pachetul de dotări drive&liftPLUS).

Ridicarea și împingerea rapidă permit transferul unui număr considerabil mai mare de paleți față de utilajele obișnuite. În 
plus, operatorul beneficiază de un post de lucru ergonomic, care impresionează cu spațiul liber oferit, vizibilitatea 
multilaterală optimă și simplitatea operării.

Noua construcție a ETV 216i creează baza pentru ergonomie și siguranță maxime. Sistemele de asistență inteligente, cum ar 
fi positionCONTROL sau operationCONTROL și conceptele de operare personalizate permit lucrul productiv și eficient. 

 

 

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

Toate avantajele dintr-o privire

• Baterie Li-lon cu capacitate de încărcare rapidă şi intermediară

• Post al operatorului de dimensiuni generoase şi structură ergonomică

• Vizibilitate perfectă asupra încărcăturii și a brațelor de sprijin

• Viteză de ridicare mai mare pentru capacitate maximă de transfer 
(drive&liftPLUS)

• Valoare ridicată a capacității portante reziduale datorită centrului de greutate 
optimizat (drive&liftPLUS)

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.

Experimentați o revoluție în 
depozitul dumneavoastră: Primul 
stivuitor cu catarg retractabil din 
lume cu baterie Litiu-Ion integrată 
îmbunătățește productivitatea cu 
până la 5%.

Protecţie maximă pentru personal şi 
sarcini - ETV 216i oferă o vizibilitate 
perfectă asupra încărcăturii și a 
brațelor de sprijin datorită noului 
design compact şi a eliminării 
carcasei bateriei.

Aici, fiecare operator devine un multi- 
talent - iar postul ergonomic al 
operatorului devine rapid spaţiul 
favorit, datorită variantelor de operare 
standard şi opţionale.

Tehnologie Litiu-Ion integrată
• Disponibilitate ridicată, datorită 

intervalului de încărcare extrem 
de scurt.

• Nu este necesară schimbarea 
bateriei.

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

• Lipsa necesităţii spaţiilor pentru 
încărcare şi a ventilaţiei, dat fiind 
că nu se generează gaze.

Cadru de ridicare performant
• Pentru un grad maxim de 

siguranţă şi de exploatare a 
spaţiului de depozitare disponibil.

• Ridicare, coborâre şi împingere 
rapidă.

• Valoare ridicată a capacităţii 
portante reziduale cu dimensiuni 
reduse.

• Dispozitiv de înclinare a 
catargului şi a furcii.

Siguranță sporită
• Vizibilitate mai bună asupra 

braţelor de sprijin şi a sarcinii prin 
eliminarea bateriei Plumb/acid.

• Elemente transversale înguste 
pentru vizibilitate perfectă în 
toate direcţiile.

• Acoperire existentă pentru roata 
de acţionare.

• Două mânere pentru urcare şi 
coborâre în siguranţă.

• Protecţie pentru umăr.
• Plafon din sticlă panoramic 

(opţional).
• DayLED integrat (opţional).

Sisteme de asistenţă şi opţiuni 
variate
• Laser de poziţionare pentru 

uşoara stivuire a sarcinii.
• Control permanent al capacităţii 

portante limită prin 
operationCONTROL.

• Cameră plasată la nivelul furcii, cu 
monitor.

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
• Mai mult spaţiu pentru operator 

datorită scaunului lat.
• Cotiera şi volanul pot fi reglate 

separat şi cu eforturi reduse.
• Treaptă de urcare vizibilă şi lată.
• Aplicarea suporturilor pentru 

dotările suplimentare, cum ar fi 
terminale DF şi scanner.

• Spaţii practice de stocare.
• Încărcare confortabilă.

Pachete de dotări pentru diferite 
condiții de utilizare
• Eficiență pentru aplicații ușoare și 

consum energetic minim.
• drive&liftPLUS pentru productivitate 

maximă la un consum energetic 
optim.

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 216i 1600 kg 10700 mm 11 km/h 2759 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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