
Reach Truck
ETV 110 / 112
ύψος ανύψωσης: 4550-7100 mm / χωρητικότητα φορτίου: 1000-1200 kg



Το μικρό reach truck
για στενούς διαδρόμους
Στοίβαξη και ανάκτηση εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια

Τα πολυμορφικά και συμπαγή reach trucks της σειράς 1 είναι η τέλεια λύση για γρήγορη διαχείριση εμπορευμάτων σε 
αποθήκη στοιβαζόμενων ειδών ή σε ράφια με δυνατότητα εισόδου. Το συμπαγές σασί επιτρέπει την εκτέλεση εργασιών 
ακόμα και σε πολύ στενούς διαδρόμους. Τα  ETV εντυπωσιάζουν προσφέροντας κορυφαία ενεργειακή απόδοση και 
μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Με τους λεπτούς βραχίονες στήριξης και  με  μικρές διαστάσεις χρειάζονται απίστευτα 
ελάχιστο χώρο και χάρη στη δυνατότητα παραλαβής ευρωπαλετών κατά  μήκος είναι ιδανικά για χρήση και όταν 
υπάρχει αντίθετη κυκλοφορία. Το ηλεκτρικό σύστημα διεύθυνσης  180° και  360° προσφέρει τη δυνατότητα επιλογής 
μεταξύ ελάχιστης ακτίνας στροφής και γρήγορων αλλαγών κατεύθυνσης πορείας για ευέλικτη διαχείριση.Η 
υπερσύγχρονη τεχνολογία  μετάδοσης κίνησης και ελέγχου εγγυάται σταθερά υψηλή απόδοση διαχείρισης 
εμπορευμάτων  με ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας. Χάρη στη συμπαγή κατασκευή, με εργονομία που εξυπηρετεί την 
αποτελεσματική εργασία και πρωτοποριακές τεχνολογίες, τα ανυψωτικά  μηχανήματα  μετατοπιζόμενου ιστού υψηλής 
εναπόθεσης (reach trucks) της Jungheinrich είναι ο αξιόπιστος συνεργάτης σας για κάθε εφαρμογή.

 

 

* Σύμφωνα με τους όρους εγγύησής μας. Παρακαλώ ανατρέξτε στον ιστότοπό μας για λεπτομέρειες.

Όλα τα πλεονεκτήματα με μια ματιά

• Λεπτοί βραχίονες τροχών για ελάχιστο εύρος διαδρόμου εργασίας
• Ευρύχωρη θέση χειριστή παρά τις μικρές διαστάσεις
• Σύστημα διεύθυνσης 180° και 360° για ευέλικτο χειρισμό
• Μοχλός ελέγχου soloPILOT για στοίβαξη ακριβείας
• Πλήθος εξατομικευμένων επιλογών εξοπλισμού

Χωρίς καμία ανησυχία. Χωρίς συμβιβασμό.

Με το Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus, σας δίνουμε μια 
μακροπρόθεσμη υπόσχεση απόδοσης έως και 8 έτη στους 
υψηλής ποιότητας συσσωρευτές ιόντων λιθίου μας. Έτσι, 
μπορείτε να συγκεντρωθείτε πλήρως στις εργασίες σας, 
χωρίς καμία ανησυχία.

Ικανοποίηση 100%. Εγγυημένα.

Πιστεύουμε απόλυτα ότι τα πλεονεκτήματα της 
τεχνολογίας ιόντων λιθίου θα σας πείσουν. Σας εγγυόμαστε 
ότι έως και 6 μήνες μετά την παράδοση μπορείτε να 
επιστρέψετε εύκολα και γρήγορα στην αρχική τεχνολογία 
που χρησιμοποιούσατε, χωρίς να χρειαστεί να 
αιτιολογήσετε την επιλογή σας.



Ανυψωτικά μηχανήματα μετατοπιζόμενου 
ιστού υψηλής εναποθεσης (reach trucks) 
της Jungheinrich
Κερδίστε το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα!

Απόδοση Ασφάλεια Εξατομίκευση
Μέγιστη ισχύς με τα 
αποδοτικότερα μηχανήματα 
στην αγορά

Άριστες προϋποθέσεις για 
ασφαλή εργασία

Ένα μηχάνημα τόσο μοναδικό 
όσο και η επιχείρησή σας

Με το σωστό πλάτος σασί για κάθε 
χρήση, εξαιρετικά σύντομους 
χρόνους φόρτισης και μέγιστη 
ασφάλεια, ανυψωτικά μηχανήματα 
reach trucks της Jungheinrich 
ορίζουν νέα πρότυπα απόδοσης.

Η προσαρμοσμένη σε κάθε ανάγκη 
διαμόρφωση, οι διάφορες επιλογές 
ασφάλειας και η ολοκληρωμένη 
σειρά έξυπνων συστημάτων 
υποβοήθησης εγγυώνται μέγιστη 
ασφάλεια κατά την εργασία.

Ιδανικά διαμορφωμένη θέση 
χειριστή με πλήθος εξατομικευμένων 
δυνατοτήτων ρύθμισης, άφθονο 
χώρο διαθέσιμο και ορατότητα προς 
το φορτίο για απόλυτη άνεση εντός 
της καμπίνας.

Συμπαγές και ταυτόχρονα 
ευρύχωρο σασί
• Με εξωτερικό πλάτος 1.120 mm 

είναι ιδανικό για ράφια drive -in 
ή αποθήκευση σε μπλοκ.

• Η παραλαβή ευρωπαλέτας κατά 
μήκος ανάμεσα στους βραχίονες 
τροχού είναι εφικτή με τον ίδιο 
τρόπο, όπως και με ένα 
ανυψωτικό όχημα με φαρδύτερο 
σασί.

Ιστός υψηλής απόδοσης
• Μέγιστη ασφάλεια και 

αποτελεσματική αξιοποίηση του 
χώρου αποθήκης ακόμα και σε 
μεγάλα ύψη

• Εξαιρετική ορατότητα στο 
φορτίο.

• Ενσωματωμένος πλευρικός 
ολισθητήρας (sideshift).

• Χαμηλά ύψη διέλευσης ακόμα 
και σε μεγάλα ύψη.

• Υψηλής ποιότητας υλικό για 
εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια 
ζωής.

• Υψηλή υπολειπόμενη φέρουσα 
ικανότητα ακόμα και σε μεγάλα 
ύψη .

• Τριπλοί ιστοί με δυνατότητα 
ανύψωσης έως 7.100 mm και 
κλίση ιστού.

Διαθέσιμο με τεχνολογία ιόντων 
λιθίου
• Εξαιρετικά σύντομοι χρόνοι 

φόρτισης για μεγάλη 
διαθεσιμότητα

• Δεν απαιτείται αλλαγή 
συσσωρευτή.

• Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και 
μηδενική απαίτηση συντήρησης 
για εξοικονόμηση κόστους

• Μηδενική εκπομπή αερίων, 
καμία απαίτηση για χώρους 
φόρτισης και για αερισμό

Προαιρετικά συστήματα 
υποβοήθησης χειριστή
• Εύκολη και γρήγορη στοίβαξη 

χωρίς το πάτημα επιπλέον 
πλήκτρων χάρη στο 
positionCONTROL με λειτουργία 
Snap

• Κάμερα περόνών με εργονομικά 
ρυθμιζόμενη οθόνη για 
ιδιαίτερα ασφαλή και αποδοτική 
στοίβαξη και ανάκτηση

• Έλεγχος βάρους με το πάτημα 
ενός κουμπιού για διατήρηση 
της υπολειπόμενης φέρουσας 
ικανότητας εντός της οριακής 
τιμής

EasyAccess
• Σύστημα πρόσβασης χωρίς 

κλειδί μέσω πλήκτρου softkey, 
με κωδικό PIN ή με προαιρετική 
κάρτα αναμεταδότη

Πλήρως έγχρωμη οθόνη 4"
• Ένδειξη κατεύθυνσης πορείας 

και θέσης τροχών
• Κατάσταση συσσωρευτή με 

ένδειξη υπολειπόμενου χρόνου 
λειτουργίας.

• Δυνατότητα επιλογής μεταξύ 
τριών προγραμμάτων οδήγησης

• Ώρες λειτουργίας και ώρα.
• Ύψος ανύψωσης (προαιρετικό).
• Βάρος φορτίου (προαιρετικό).

Εργονομική θέση εργασίας
• Ευρύχωρη θέση εργασίας ακόμα 

και για ψηλούς χειριστές
• Ηλεκτρικό σύστημα διεύθυνσης, 

κατ' επιλογή με τρόπο λειτουργίας 
180° ή 360°

• Στην ευθεία πορεία, λαβή 
τιμονιού πάντα στην εργονομικά 
βέλτιστη θέση

• Ευρύχωρη θέση εργασίας ακόμα 
και για ψηλούς χειριστές

• Προαιρετική πανοραμική 
προστατευτική οροφή χειριστή 
για ανεμπόδιστη ορατότητα προς 
το ανυψωμένο φορτίο

• Υφασμάτινο κάθισμα με 
δυνατότητα ρύθμισης της θέσης 
καθίσματος, της πλάτης 
καθίσματος και του σωματικού 
βάρους

• Σημαντικά στοιχεία χειρισμού 
εύκολα προσβάσιμα χωρίς αλλαγή 
της θέσης των χεριών

• Διάταξη πεντάλ ανάλογη με αυτήν 
των επιβατικών αυτοκινήτων

• Διάφορες θήκες αποθήκευσης

soloPILOT
• Για την ενεργοποίηση όλων 

υδραυλικών λειτουργιών καθώς 
και για την επιλογή κατεύθυνσης 
πορείας και την κόρνα

• Όλα τα στοιχεία ελέγχου 
βρίσκονται στο οπτικό πεδίο του 
χειριστή και το καθένα εκτελεί μια 
συγκεκριμένη λειτουργία.

• Ευδιάκριτη κατεύθυνση χειρισμού 
του διακόπτη κατεύθυνσης 
πορείας.

• Έλεγχος ακριβείας όλων των 
λειτουργιών για αποτελεσματική 
εργασία έως και την παραμικρή 
λεπτομέρεια.

• Βέλτιστος έλεγχος πρόσθετων 
προσαρτώμενων συσκευών, όπως 
π.χ. προαιρετικής συσκευής 
ρύθμισης διχαλών

• multiPILOT (προαιρετικό) 



Μοντέλο Επισκόπηση
Το σωστό μοντέλο για τις εφαρμογές σας:

όνομα Ανυψωτική ικα
νότητα / φορτίο

Ύψος ανύψωσης 
(μέγιστο)

Ταχύτητα οδή
γησης χωρίς 
φορτίο

Πλάτος εργασίας 
(παλέτα 
800x1200 κατά 
μήκος)

Ταχύτητα ανύ
ψωσης χωρίς 
φορτίο

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 Hellas ΕΠΕ
Φιλιππουπόλεως 10, Θέση Λουτρό
13678 Αχαρνές
Τηλ. 210 2447800
Φαξ 210 2447799

info@jungheinrich.gr  
www.jungheinrich.gr
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