
Regalni viličar
ETM/ETV 214 / 216
Dvižna višina: 4550-10700 mm / Nosilnost: 1400-1600 kg



Regalni viličar,
ki se vedno obnese.
Maksimalna zmogljivost ob minimalni porabi.

Prilagodljivi in zmogljivi regalni viličarji serije 2 narekujejo tempo v skladišču: s hitrostjo do 14 km/h se izvedba ETV obnese 
za paletne regale ali regale drive-in in tudi za eno ali več izmen. Izvedba ETM serije 2 je zaradi ozke konstrukcije kot 
naročena za skladišča z regali drive-in ali blokovna skladišča. Zaradi majhne delovne širine pri vožnji niste omejeni, kar je 
podkrepljeno še z velikim, ergonomskim delovnim mestom in intuitivnim, udobnim upravljanjem na zaslonu. Povečajte 
pretok blaga in hkrati zmanjšajte porabo. Najsodobnejša pogonska in krmilna tehnologija ter razne baterije poskrbijo, da so 
regalni viličarji znamke Jungheinrich vedno ekonomični.

 

 

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

Pregled vseh prednosti

• Kompaktna oblikovna zasnova za ozke delovne hodnike.

• Velika preostala nosilnost za večji pretok blaga.

• 180° in 360° krmiljenje za prilagodljivo manevriranje.

• Krmilna ročica soloPILOT za intuitivno upravljanje.

• Razna opcijska oprema po meri.

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.

Zmogljivost, razni paketi opreme in 
varčna poraba so lastnosti, zaradi 
katerih je ETV učinkovit pomočnik v 
skladišču. 

Serijske in opcijske funkcije za 
pomoč pri upravljanju poskrbijo, da 
regalni viličarji vedno zagotavljajo 
vrhunsko zaščito.

Delovno mesto pa se prilagodi 
vozniku, in sicer z ergonomskim 
sistemom, ki ga odlikujejo prilagodljive 
komande in pametna oprema.

Zmogljivi teleskopi.
• Vrhunska varnost in učinkovit 

izkoristek skladišča v višino.
• Trojni teleskopi z višino dviga do 

10.700 mm.
• Odličen pregled nad tovorom.
• Zelo majhna prevozna višina in 

velika višina dviga.
• Velik preostanek nosilnosti tudi 

pri veliki višini dviga.
• Patentirano dušenje pomikanja 

teleskopa (opcija).

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.

Sistemi za pomoč in opcije.
• operationCONTROL: stalno meri 

maso tovora ter z optičnim 
opozorilom na zaslonu in z 
zvočnim signalom opozori na 
približevanje mejni vrednosti 
preostale nosilnosti.

• positionCONTROL s funkcijo 
SNAP omogoča preprosto in hitro 
skladanje brez dodatnega 
pritiskanja tipk.

• liftNAVIGATION samodejno 
prenese delovne naloge iz 
sistema za upravljanje skladišča.

• Varno in učinkovito skladanje 
prek kamere na roglih vilic in 
ergonomsko nastavljivega 
zaslona.

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).

Paketi opreme za razne delovne 
potrebe
• Efficiency za dolgo delovanje z eno 

baterijo.
• drivePLUS za pogoste vožnje na 

dolgih razdaljah.
• liftPLUS za večjo dvižno hitrost in 

večjo produktivnost.
• drive&liftPLUS za maksimalno 

produktivnost in optimizirano 
porabo.

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.

• 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.
• Držalo, denimo za brezžični 

terminal, pisalno podlago ali 
videomonitor.

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

ETM 214 1400 kg 9020 mm 11 km/h 2757 mm 0,7 m/s

ETV 214 1400 kg 10700 mm 11 km/h 2694 mm 0,7 m/s

ETM 216 1600 kg 9020 mm 11 km/h 2762 mm 0,7 m/s

ETV 216 1600 kg 10700 mm 11 km/h 2753 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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