
Elektrische reachtruck
ETV 216i
Hefhoogte: 4550-10700 mm / Draagvermogen: 1600 kg



’s Werelds eerste
lithium-ion reachtruck.
Voor nog meer performance en flexibiliteit.

De wendbare en innovatieve reachtruck ETV 216i is de ideale partner voor veilige en efficiënte in- en uitslag en het 
klaarzetten van pallets voor orderpicking. De geïntegreerde lithium-ion accu die de ontwikkeling van een geheel nieuw 
ontwerp mogelijk maakt, is uiterst compact en staat dankzij zijn snelle en tussentijdse laadmogelijkheid garant voor een 
uiterst flexibel gebruik – ook in een meerploegendienst (met de uitvoering drive&liftPLUS).

Door snel heffen en reachen wordt de omslag van pallets in vergelijking met traditionele reachtrucks aanzienlijk verhoogd. 
Bovendien kan de bestuurder een ergonomische werkplek verwachten met veel ruimte, een optimaal zicht rondom en een 
eenvoudige bediening.

De nieuwe constructie van de ETV 216i verschaft de basis voor maximale ergonomie en veiligheid. Slimme 
assistentiesystemen, zoals positionCONTROL of operationCONTROL, en op maat gemaakte bedieningsconcepten staan 
garant voor een hoge productiviteit zonder vermoeidheid. 

 

 

* In overeenstemming met onze garantievoorwaarden - zie website voor details.

Uw voordelen

• Lithium-ion accu met snel- en tussenlaadmogelijkheid

• Ruim en ergonomisch ontworpen bestuurdersplaats

• Perfect zicht op wielarmen en last

• Hoge hefsnelheid voor maximale omslag (drive&liftPLUS)

• Hoog restdraagvermogen dankzij optimaal zwaartepunt (drive&liftPLUS)

Gegarandeerde topprestaties.

Geen compromis. Met de Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus 
geven wij u een langdurige prestatiebelofte tot 8 jaar op onze 
hoogwaardige lithium-ion accu's. Topprestaties en een lange 
levensduur van de accu zijn immers essentieel voor uw 
succes.

100% tevredenheid. Gegarandeerd.

Wij zijn ervan overtuigd dat wij u met onze lithium-ion 
technologie zullen overtuigen. Daarom garanderen wij u dat u 
binnen 6 maanden na de levering eenvoudig en snel terug 
kunt keren naar de technologie die u oorspronkelijk gebruikte 
zonder opgave van redenen.



De Jungheinrich reachtruck
voor een maximaal klantvoordeel.

Efficiëntie Veiligheid Individualiteit
Maximale prestaties met de 
meest efficiënte trucks.

Beste voorwaarden voor 
veilig werken.

Een truck die net zo 
individueel is als uw bedrijf.

Beleef een kleine revolutie in uw 
magazijn: ’s werelds eerste 
reachtruck met geïntegreerde 
lithium-ion accu rijdt met tot 5 
procent meer productiviteit.

Maximale bescherming voor mens 
en last – de ETV 216i biedt dankzij 
het innovatieve compacte design 
zonder accutrog een perfect zicht 
op wielarmen en last.

Hier wordt iedere bestuurder een 
multitalent, en dankzij standaard- en 
optionele bedieningsvarianten wordt 
de ergonomische werkplek al heel 
gauw zijn lievelingsplek.

Geïntegreerde lithium-ion 
technologie
• Hoge beschikbaarheid dankzij 

extreem korte laadtijden.
• Geen accuwissel nodig.
• Kosten besparen dankzij langere 

levensduur en onderhoudsvrijheid
• Geen laadruimtes en ventilatie 

nodig, omdat er geen gasvorming 
plaatsvindt.

Krachtige hefmast
• Voor een maximum aan veiligheid 

en een optimale benutting van de 
ruimte in het magazijn.

• Snel heffen, dalen en reachen.
• Hoog restdraagvermogen bij 

compacte truckafmetingen.
• Masten met mast- of 

vorkenbordneiging.

Verhoogde veiligheid
• Beter zicht op de wielarmen en 

de last door het wegvallen van de 
loodzuur accu.

• Slanke dakspijlen voor een 
perfect zicht rondom.

• Beschikbare 
aandrijfwielafdekking.

• Twee grepen voor veilig in- en 
uitstappen.

• Schouderbescherming.
• Glazen panoramadak (optie).
• Geïntegreerde DayLED (optie).

Tal van assistentiesystemen en 
opties
• Positioneringslaser om lasten 

makkelijker te stapelen.
• Permanente controle van het 

limiet van het draagvermogen 
door operationCONTROL.

• Vorkcamera met monitor.

4-inch kleurendisplay
• Weergave van de rijrichting en de 

wielstand.
• Accustatus met aanduiding van 

de resterende tijd.
• Selectie van 3 rijprogramma’s.
• Draaiuren en tijd.
• Hefhoogte (optie).
• Lastgewicht (optie).

Ergonomische werkplek
• Meer plaats voor de bestuurder 

door een brede stoel.
• Armleuningen en stuurwiel zijn 

afzonderlijk en zonder 
krachtinspanning instelbaar.

• Goed zichtbare en brede 
opstaptrede.

• Bevestiging van houders voor extra 
apparatuur zoals terminals of 
scanners.

• Praktische opbergplaatsen.
• Comfortladen:

Uitvoeringen voor verschillende 
inzetsituaties
• Efficiëntie voor lichte toepassingen 

en het laagste energieverbruik.
• drive&liftPLUS voor maximale 

productiviteit bij een optimaal 
energieverbruik.

soloPILOT besturingshendel
• Voor het activeren van de 

hydraulische functies evenals de 
rijrichting en de claxon.

• Alle bedieningselementen bevinden 
zich in het gezichtsveld en hebben 
elk een duidelijke functie.

• Intuïtieve rijrichtingschakelaar.
• Op de millimeter nauwkeurig 

werken met de fijngevoelige 
bediening.

• Optimale regeling van extra 
aanbouwapparatuur, zoals een 
optionele vorkenversteller.

• multiPILOT besturingshendel 
optioneel verkrijgbaar. 



Modeloverzicht
Het passende model voor uw toepassingen:

Naam Capaciteit/last Hefhoogte (max.) Rijsnelheid on
belast

Werkbreedte 
(pallet 800x1200 
longitudinaal)

Hefsnelheid on
belast

ETV 216i 1600 kg 10700 mm 11 km/h 2759 mm 0,7 m/s

 

 

 

Gecertificeerd zijn de Jungheinrich 
Fabrieken in Norderstedt, Moosburg en 

Landsberg.
 

Jungheinrich intern transport materieel 
voldoet aan de Europese 
veiligheidsvoorschriften.  
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