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



Dünya çapındaki ilk
lityum iyonlu Reach Truck.
Daha fazla performans ve esneklik için.

Atik ve yenilikçi Reach Truck ETV 216i, güvenli ve verimli depolama ve depodan çıkarma işlemleri ve ayrıca paletlerin sipariş 
toplamaya hazır tutulması için ideal ortaktır. Tamamen yeni bir araç konseptinin geliştirilmesini mümkün kılan entegre lityum 
iyon akü, oldukça kompakttır ve hızlı ve ara şarj kabiliyeti sayesinde aşırı esnek bir kullanıma izin verir - çok vardiyalı işletimde 
bile (drive&liftPLUS donatım paketi ile).

Hızlı kaldırma ve itme vasıtasıyla paletlerin işlem hacmi, standart araçlara göre belirgin oranda artırılır. Bunun dışında 
sürücüyü çok fazla serbest alan, optimum çepeçevre görüş ve kolay kullanılabilirlikle dikkat çeken ergonomik bir çalışma yeri 
beklemektedir.

ETV 216i’nin yeni yapı şekli en üstün ergonomi ve güvenlik için temel oluşturur. positionCONTROL veya operationCONTROL 
gibi akıllı sürücü destek sistemleri ve özel tasarım kumanda konseptleri, yorulmadan ve üretken çalışmayı mümkün kılar. 

 

 

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

Bir bakışta tüm avantajlar

• Hızlı ve ara şarj kabiliyetli lityum iyon akü

• Geniş, ergonomik olarak tasarlanmış sürücü yeri

• Destek ayakları ve yüke mükemmel görüş

• Maksimum işlem performansı için yüksek kaldırma hızı (drive&liftPLUS)

• Optimum ağırlık merkezi sayesinde yüksek rezidüel taşıma kapasitesi 
(drive&liftPLUS)

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.

Deponuzda küçük bir devrim 
yaşayın: Dünya çapındaki ilk entegre 
lityum iyon akülü Reach Truck, yüzde 
5’e kadar daha üretken çalışır.

İnsan ve yük için maksimum koruma 
- ETV 216i, akü bölmesinin 
kaldırılmasıyla yeni kompakt tasarımı 
sayesinde destek ayaklarına ve yüke 
mükemmel görüş sunar.

Burada her sürücü süper yetenek olur 
- ve ergonomik sürücü yeri, standart ve 
opsiyonel kumanda seçenekleri 
sayesinde çabucak en sevilen yere 
dönüşür.

Entegre lityum iyon teknolojisi
• 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.

Güçlü asansör
• Maksimum güvenlik ve depo 

kullanımı için.
• Hızlı kaldırma, indirme ve itme.
• Düşük ölçülerde yüksek rezidüel 

taşıma kapasiteleri.
• Mevcut mast eğici ve çatal tilti.

Yüksek güvenlik
• Kurşun asitli akü 

kullanılmadığından tekerlek 
kollarına ve yüke daha iyi görüş.

• Mükemmel çepeçevre görüş 
imkanı için ince tavan takviyeleri.

• Mevcut tahrik tekerleği kapağı.
• Güvenli biniş ve iniş için iki 

tutamak.
• Omuz koruması.
• Panoramik tavan (opsiyonel).
• Entegre DayLED (opsiyonel).

Çeşitli sürücü destek sistemleri ve 
opsiyonlar
• Yükün daha kolay istiflenmesi için 

konumlandırma lazeri.
• operationCONTROL üzerinden 

rezidüel taşıma kapasitesinin 
sürekli olarak kontrol edilmesi.

• Ekranlı çatal kamerası.

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).

Ergonomik çalışma yeri
• Geniş bir koltuk vasıtasıyla sürücü 

için daha fazla yer.
• Kol desteği ve direksiyon simidi ayrı 

olarak ve güç kullanmadan 
ayarlanabilir.

• İyi görülebilir ve geniş biniş 
basamağı.

• DF terminalleri veya tarayıcılar gibi 
ek donanımlar için tutma 
tertibatlarının takılması.

• Pratik eşya koyma bölmeleri.
• Konforlu şarj etme.

Farklı kullanım durumları için donanım 
paketleri
• Kolay görevler ve en düşük enerji 

tüketimi için Efficiency.
• Optimum enerji tüketiminde en 

yüksek üretkenlik için 
drive&liftPLUS.

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

ETV 216i 1600 kg 10700 mm 11 km/h 2759 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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