
Akülü Reach Truck
ETM/ETV 214 / 216
Kaldırma yüksekliği: 4550-10700 mm / Yük kapasitesi: 1400-1600 kg



Her durumda kullanılabilen
Reach Truck.
Minimum enerji tüketiminde maksimum performans.

2 yapı serimizin esnek ve güçlü Reach Truck’ları deponuza hız getirir: 14 km/saate kadar sürüş hızlarıyla ETV’ler hem içinden 
geçilebilir, palet veya içine girilebilir raflarla uyumlu çalışmada hem de tek ve çok vardiyalı işletimde kullanılırken iyi bir 
performans sergiler. 2 yapı serisinin ETM versiyonu, dar yapı şekli nedeniyle içine girilebilir raf depolarında veya blok 
depolamada birinci seçimdir. Düşük çalışma koridoru genişlikleri sayesinde aşırı alan kazanımı, geniş ergonomik çalışma yeri 
ve sürücü ekranı üzerinden sezgisel, rahat kullanım vasıtasıyla mükemmelleştirilen esnek sürüş tutumunu mümkün kılar. 
Enerji tüketimini azaltırken aynı zamanda işlem performansını artırmasından faydalanın. En modern tahrik ve kontrol 
teknolojisi ve ayrıca bireysel olarak seçilebilen akü varyantları, Reach Truck’larımızı her kullanım durumu için en ekonomik 
ortaklara dönüştürür.

 

 

* Garanti koşullarımıza uygun olarak. Detaylı bilgi için lütfen web sitemize bakın.

Bir bakışta tüm avantajlar

• Dar çalışma koridorları için kompakt tasarım

• Daha fazla işlem performansı için yüksek rezidüel taşıma kapasiteleri

• Esnek yönlendirme için 180° ve 360° direksiyon

• Sezgisel kullanım için soloPILOT kumanda kolu

• Çeşitli özel tasarım donanım opsiyonları

Tasa yok. Taviz yok.

Jungheinrich “Li-ion Guarantee Plus” ile, üstün kaliteye sahip 
lityum – iyon akülerimiz için sizlere 8 yıla varan performans 
garantisi veriyoruz. Böylece, lityum – iyon akülerinizi 
düşünmeden, işinize odaklanabilirsiniz.

% 100 memnuniyet. Garanti ediyoruz.

Biz, sizi lityum iyon teknolojimizle ikna edeceğimize eminiz. 
Bu nedenle teslimattan sonra 6 ay içerisinde basit ve hızlı bir 
şekilde önceden kullandığınız teknolojinize geri 
dönebileceğinizi garanti ediyoruz - sebep göstermenize gerek 
kalmaksızın.



Jungheinrich Reach Truck’ınız
maksimum müşteri avantajı için.

Verimlilik Güvenlik Bireysellik
En verimli araçlarla 
maksimum performans.

Güvenli çalışma için en iyi 
koşullar.

İşiniz kadar özel bir araç.

Güçlü performans verileri, çeşitli 
donatım paketleri ve enerji 
tüketiminin sürekli olarak 
iyileştirilmesi ETV’lerimizi deponuzda 
verimli yardımcılara dönüştürür. 

Standart ve opsiyonel sürücü destek 
fonksiyonları, Reach Truck’larımızın 
her kullanımda en üstün korumayı 
sunmasını sağlar.

Ve herkese uyan bir çalışma yeri - 
bireysel olarak uyarlanabilen kumanda 
parçaları ve akıllı donanım 
opsiyonlarıyla ikna eden bir ergonomi 
konsepti sayesinde.

Güçlü asansör
• Maksimum güvenlik ve büyük 

yüksekliklere kadar verimli depo 
kullanımı.

• 10.700 mm'ye kadar kaldırma 
yüksekliklerine sahip tripleks 
asansör.

• Yüke mükemmel serbest görüş.
• Büyük kaldırma yüksekliklerinde 

küçük geçiş yükseklikleri.
• Büyük kaldırma yüksekliklerine 

kadar yüksek rezidüel taşıma 
kapasiteleri.

• Patentli mast ön hareket yalıtımı 
(opsiyonel).

Lityum iyon teknolojisi ile temin 
edilebilir
• Aşırı kısa şarj süreleri sayesinde 

yüksek kullanılabilirlik.
• Akü değişimi gerekli değildir.
• Daha uzun kullanım ömrü ve 

bakım gerektirmeyen yapısı 
sayesinde masraftan tasarruf 
etme.

• Gaz oluşumu söz konusu 
olmadığından şarj odalarına ve 
havalandırmaya ihtiyaç yoktur.

Destek sistemleri ve opsiyonlar
• operationCONTROL sürekli olarak 

yük ağırlığını ölçer ve rezidüel 
taşıma kapasitesinin sınır değerine 
yaklaşılması durumunda hem 
sürücü ekranından görsel bir uyarı 
sinyali hem de sesli bir uyarı 
sinyali verir.

• Tuşlara basmadan kolay ve hızlı 
istifleme için Snap fonksiyonlu 
positionCONTROL mevcuttur.

• liftNAVIGATION istifleme 
görevlerini otomatik olarak depo 
yönetim sisteminden aktarır.

• Çatal kolu kamerası ve ergonomik 
olarak ayarlanabilen motor 
vasıtasıyla güvenli ve verimli 
depolama ve depodan alma 
işlemi.

EasyAccess
• Softkey, PinCode veya opsiyonel 

transponder kartı üzerinden 
anahtarsız erişim sistemi.

4 inç tam renkli ekran
• Sürüş yönü ve tekerlek konumu 

göstergesi.
• Kalan çalışma göstergesine sahip 

akü durumu.
• Seçilebilir üç sürüş programı.
• İşletim saatleri ve saat.
• Kaldırma yüksekliği (opsiyonel).
• Yük ağırlığı (opsiyonel).

Farklı kullanım durumları için donanım 
paketleri
• Bir akü ile uzun kullanım süresi için 

Efficiency.
• Uzun mesafelerde sık sürüşler için 

drivePLUS.
• Daha yüksek kaldırma hızı ve 

artırılmış üretkenlik için liftPLUS.
• Optimum enerji tüketiminde en 

yüksek üretkenlik için 
drive&liftPLUS.

Ergonomik çalışma yeri
• İri yapılı sürücüler için de yeterli 

genişlikte bir yer sunulmaktadır.
• Elektrikli direksiyon sistemi, isteğe 

göre 180° veya 360° seçeneği.
• Düz sürüşte direksiyon topuzu her 

zaman ergonomik olarak optimum 
konumda durur.

• Opsiyonel panoramik tavan 
sayesinde kaldırılan yüke serbest 
görüş.

• Oturma pozisyonu, sırt dayanağı ve 
vücut ağırlığı ayarlanabilir kumaş 
kaplamalı koltuk.

• Önemli kumanda elemanlarına 
zahmetsizce tek elle erişilebilir.

• Pedallar motorlu taşıt düzenindedir.
• Çok çeşitli eşya koyma bölmeleri.
• Örn. telsiz veri terminali, yazı tahtası 

veya video ekranının yuvası için 
tutma tertibatı.

soloPILOT kumanda kolu
• Tüm hidrolik fonksiyonların 

etkinleştirilmesi, ayrıca sürüş 
yönünün değiştirilmesi ve korna için 
kumanda kolu.

• Tüm ayar parçaları görüş 
alanındadır ve kendilerine açıkça bir 
fonksiyon atanmıştır.

• Sürüş yönü şalterinin mantıksal 
basma yönü.

• Tüm fonksiyonların hassas 
kumandası sayesinde milimetrik 
çalışma imkanı.

• Örn. opsiyonel bir ayarlanabilir çatal 
ataşmanı gibi ek ataşmanların 
optimum kontrolü.

• multiPILOT kumanda kolu 
opsiyonel olarak temin edilebilir. 



Model bakış
Uygulamalarınız için doğru model:

Isim Kapasite / yük Kaldırma yüksek
liği (maks.)

Yüksüz sürüş hızı Çalışma genişliği 
(palet 800x1200 
boyuna)

Yüksüz kaldırma 
hızı

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 İstif Makinaları San. ve Tic. Ltd. Şti.
Ekşioğlu Mahallesi
Yeni Şile Otoban Yolu Üzeri
Şehitler Caddesi No:47
34794 Alemdağ – Istanbul
Tel. 0216 430 0 800 pbx
Faks 0216 312 47 08
Santral 444 JUNG(5864)

info@jungheinrich.com.tr  
www.jungheinrich.com.tr

 

 

Norderstedt, Moosburg ve Landsberg da 
bulunan üretim tesislerimiz sertifikalıdır.  

Jungheinrich koridor araçları, Avrupa 
güvenlik yönetmeliklerine uygundur.  
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