Regalni viličar
ETV 216i
Dvižna višina: 4550-10700 mm / Nosilnost: 1600 kg

Prvi regalni viličar na svetu
z litij-ionsko tehnologijo.
Še več moči in prilagodljivosti.

Okreten in inovativen regalni viličar ETV 216i je pravi partner za učinkovito in učinkovito skladiščenje in izskladiščenje ter
pripravo palet za komisioniranje. Vgrajena litij-ionska baterija, ki omogoča razvoj popolnoma novega koncepta vozila, je zelo
kompaktna ter zaradi hitrega in vmesnega polnjenja zagotavlja zelo prilagodljivo uporabo, tudi v več izmenah (s paketom
opreme drive&liftPLUS).
Zaradi hitrega dviganja in spuščanja je pretok palet v primerjavi z običajnimi vozili znatno večji. Poleg tega smo oblikovali
ergonomsko delovno mesto, ki ga odlikuje veliko manevrskega prostora, odličen pogled na vse strani in preprosto
upravljanje.
Nova konstrukcija ETV 216i zagotavlja vrhunsko ergonomijo in varnost. Pametni sistemi za pomoč, denimo
positionCONTROL ali operationCONTROL, ter upravljanje po meri omogočajo sproščeno in produktivno delo.

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.

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

Pregled vseh prednosti
• Litij-ionske baterije s hitrim in vmesnim polnjenjem.
• Prostorno in ergonomsko delovno mesto.
• Odličen pogled na oporne krake in tovor.
• Visoka dvižna hitrost za velik pretok blaga (drive&liftPLUS)
• Optimalno težišče zagotavlja veliko preostalo nosilnost (drive&liftPLUS)

Regalni viličar znamke Jungheinrich,
ki se vedno obnese.

Učinkovitost

Varnost

Individualnost

Največja zmogljivost z
najučinkovitejšimi
regalnimi vozili.

Najboljše razmere za varno
delo.

Vozilo, ki se prilagodi vašim
potrebam.

Vaše skladišče čaka revolucija: prvi
viličar na svetu z vgrajeno
litijevoionsko baterijo zagotavlja tudi
5-odstotno povečanje
produktivnosti.

ETV 216i zagotavlja vrhunsko zaščito
za osebje in tovor – odlikuje ga nova
kompaktna oblikovna zasnova brez
baterijskega korita, zato ima voznik
nezastrt pogled na oporne krake in
tovor.

V njem vsak voznik blesti, ergonomsko
delovno mesto pa bo zaradi serijskih in
dodatnih komand hitro postalo
voznikovo najljubše mesto.

Integrirana litij-ionska tehnologija.
• 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.

Boljša varnost.
• Boljša vidljivost opornih krakov in
tovora, saj ni več svinčeve
baterije.
• Tanki strešni oporniki za popolno
panoramsko vidljivost.
• Pokrov pogonskega kolesa.
• Ročaja za varno vstopanje in
izstopanje.
• Ramenska zaščita.
• Panoramsko strešno okno
(opcija).
• dayLED (opcija).

Ergonomsko delovno mesto
• Širok sedež ponuja več prostora za
voznika.
• Naslon za roko in volan lahko
nastavite ločeno in zelo preprosto.
• Dobro vidna in široka stopnica.
• Namestitev držal za dodatno
opremo, denimo brezžične
terminale ali čitalnike.
• Priročna odlagalna mesta.
• Udobno polnjenje.

Zmogljivi teleskopi.
• Vrhunska varnost in izkoriščenost
skladišča.
• Hitro dviganje, spuščanje in
pomikanje.
• Velik preostanek nosilnosti pri
manjši velikosti.
• Nagib teleskopa in nagib vilic.

Razni sistemi za pomoč in opcije.
• Pozicijski laser za preprostejše
skladanje tovora.
• Stalno nadziranje mejne
nosilnosti s funkcijo
operationCONTROL.
• Kamera na vilicah z zaslonom.
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 nezahtevno uporabo
in najmanjšo porabo.
• drive&liftPLUS za maksimalno
produktivnost in optimizirano
porabo.
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 216i

1600 kg

10700 mm

11 km/h

2759 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.

