
Regalni viličar
ETV 110 / 112
Dvižna višina: 4550-7100 mm / Nosilnost: 1000-1200 kg



Kompakten regalni viličar
za ozke hodnike.
Preprosta, hitra in varna manipulacija blaga.

Vsestranski in kompaktni regalni viličarji serije 1 so prava izbira za hiter pretok blaga v blokovnem skladišču ali v regalih drive- 
in. Kompaktna šasija omogoča delo tudi na zelo ozkih hodnikih. Modeli ETV prepričajo z vrhunskim izkoristkom moči in 
varnostjo. Ozki oporni kraki in majhna zunanja širina prihranijo veliko prostora in omogočajo dviganje evropalet po dolžini, 
kar je velika prednost v dvosmernem prometu. Električno 180° ali 360° krmiljenje omogoča izbiro med majhnim obračalnim 
krogom in hitrim zavijanjem.Sodobna pogonska in krmilna tehnologija zagotavlja stalno velik pretok blaga ob majhni porabi. 
Kompaktna konstrukcija, ergonomija in inovativna tehnologija, ki ustvarjata spodbudno delovno okolje, so lastnosti, zaradi 
katerih so regalni viličarji znamke Jungheinrich, zanesljivi pomočniki, ki so kos vsaki nalogi.

 

 

* V skladu z našimi garancijskimi pogoji. Za podrobnosti obiščite našo spletno stran.

Pregled vseh prednosti

• Ozki oporni kraki za majhno delovno širino.

• Velik prostor za noge kljub kompaktni konstrukciji.

• 180° in 360° krmiljenje za prilagodljivo manevriranje.

• Krmilna ročica soloPILOT za natančno manipulacijo blaga.

• Bogata ponudba opcijske opreme.

Brez skrbi. Brez kompromisov.

Z Jungheinrichovo Li-ion Guarantee Plus garancijo na naše 
visokokakovostne litij-ionske baterije vam obljubljamo 
dolgoročno delovanje do 8 let. Tako ste lahko popolnoma 
brez skrbi.

100-odstotno zadovoljstvo. Zagotovljeno.

Verjamemo, da smo vas prepričali z litijevoionsko tehnologijo. 
Zato vam zagotavljamo, da lahko v šestih mesecih brez 
navedbe razloga preprosto in hitro zamenjate svojo novo 
tehnologijo s prvotno.



Regalni viličar znamke Jungheinrich,
ki se vedno obnese.

Učinkovitost Varnost Individualnost
Maksimalna zmogljivost z 
najučinkovitejšimi 
regalnimi vozili.

Najboljše razmere za varno 
delo.

Vozilo, ki se prilagodi vašim 
potrebam.

Prava širina šasije za vsak namen 
uporabe, zelo hitro polnjenje in 
vrhunska varnost so lastnosti, s 
katerimi regalni viličarji Jungheinrich 
postavljajo merila glede 
učinkovitosti.

Konfiguracija po meri, razne 
varnostne opcije in bogata ponudba 
pametnih sistemov za pomoč 
zagotavljajo vrhunsko varnost med 
delom.

Popolno delovno mesto s številnimi 
možnostmi nastavitve, veliko prostora 
in neoviranim pogledom v vse smeri 
poskrbi za dobro počutje v kabini.

Kompaktna in prostorna šasija
• Z zunanjo širino 1.120 milimetrov 

je primeren za regale drive-in ali 
blokovno skladišče.

• Evropaleto lahko naložite 
vzdolžno med oporne krake 
enako kot z viličarjem s širšo 
šasijo.

Zmogljivi teleskopi.
• Vrhunska varnost in učinkovit 

izkoristek skladišča v višino.
• Odličen pregled nad tovorom.
• Vgrajen bočni pomik.
• Zelo majhna prevozna višina in 

velika višina dviga.
• Kakovostni profili zagotavljajo 

zelo dolgo uporabno dobo.
• Velik preostanek nosilnosti tudi 

pri veliki višini dviga.
• Trojni teleskopi z dvižno višino 

7.100 mm in nagibom teleskopa.

Na voljo z litij-ionsko tehnologijo
• Zelo kratek čas polnjenja močno 

zmanjša izpad delovanja.
• Menjava baterije ni potrebna.
• Manj stroškov zaradi daljše 

uporabne dobe in opreme brez 
vzdrževanja.

• Polnilni prostori in prezračevanje 
niso potrebni, saj ne prihaja do 
uplinjanja.

Opcijski sistemi za pomoč vozniku
• Preprosto in hitro zlaganje brez 

dodatnega pritiskanja tipk – to 
omogoča positionCONTROL s 
funkcijo Snap.

• Kamera na rogljih vilic z 
ergonomsko nastavljivim 
monitorjem omogoča izjemno 
varno in učinkovito skladanje.

• Kontrolno tehtanje tovora s 
pritiskom gumba za 
preprečevanja prekoračitve 
preostanka nosilnosti.

EasyAccess
• Dostop brez ključa s programsko 

tipko, PIN kodo ali opcijsko 
transpondrsko kartico.

4-palčni barvni prikazovalnik.
• Prikaz smeri vožnje in položaja 

koles.
• Prikaz stanja baterije s 

prikazovalnikom preostalega časa 
delovanja.

• Na voljo so trije vozni programi.
• Število delovnih ur in čas.
• Višina dviga (opcija).
• Masa tovora (opcija).

Ergonomsko delovno mesto
• Dovolj prostora tudi za visoke 

voznike.
• Električni volan, 180° ali 360° način 

krmiljenja.
• Gumb volana je med vožnjo 

naravnost naprej vedno na 
ergonomskem mestu.

• Dovolj prostora tudi za visoke 
voznike.

• Nezastrt pogled na dvignjen tovor 
skozi opcijsko panoramsko streho.

• Udoben sedež, oblečen v blago, z 
možnostjo nastavitve sedalnega 
položaja, naslonjala in voznikove 
telesne mase.

• Komande so dosegljive brez 
preprijemanja.

• Razporeditev stopalk kot v 
avtomobilu.

• Številne odlagalne površine.

S krmilno ročico soloPILOT.
• Vklop hidravličnih funkcij, smeri 

vožnje in hupe.
• Vse komande so v vidnem polju in 

vsaka ima samo eno funkcijo.
• Upravljanje smernega stikala je 

intuitivno.
• Natančno delo z natančnim 

upravljanjem funkcij.
• Optimalno upravljanje dodatnih 

delovnih priključkov, denimo 
opcijskega pomika rogljev.

• Krmilna ročica multiPILOT je na 
voljo opcijsko. 



Pregled modelov
Pravi model za vaše potrebe:

Ime Nosilnost/obre
menitev

Največja dvižna 
višina

Hitrost vožnje 
brez bremena

Delovna širina 
(paleta 800 x 
1200 vzdolžno)

Dvižna hitrost 
brez bremena

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, d.o.o.
Korenova cesta 11, 1241 Kamnik
Telefon:
Centrala 01 561 04 80
Prodaja 01 561 04 85
Najem 01 561 04 90
Servis 01 561 04 95
Faks 01 562 17 79

info@jungheinrich.si  
www.jungheinrich.si

 

 

Certificirani so nemški proizvodni obrati 
v krajih Norderstedt, Moosburg in 

Landsberg.
 

Viličarji in vozički podjetja Jungheinrich 
ustrezajo evropskim varnostnim 

predpisom.  
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