
Elektrisk skydemasttruck
ETV/ETM 210 - 216
Løftehøjde: 4550-10700 mm / Lasteevne: 1000-1600 kg



Skydemasttrucken
til enhver opgave.

 

 

*I forbindelse med vores garanti bestemmelser – se på hjemmesiden for yderligere detaljer.

Alle fordele ved første øjekast

• Kompakt design til smalle arbejdsgange

• Høj restløfteevne øger omlæsningskapaciteten

• 180°- og 360°-styring giver fleksibel manøvrering

Ingen bekymringer. Ingen kompromisser

Med jungheinrich’s Li-ion Guarantee Plus, giver vi dig en lang 
tids ydelses garanti på 8 år, på vores high-quality Li-ion 
batterier, hvorfor du kan koncentrere dig om dine opgaver, 
uden bekymringer.

100 % tilfredshed. Garanteret.

Vi er sikre på, at vores litium-ion-teknologi vil overbevise dig. 
Derfor garanterer vi dig, at du inden for 6 måneder efter 
leveringen hurtigt og let kan skifte tilbage til den teknologi, du 
anvendte tidligere, uden at du behøver at angive, hvorfor du 
ønsker det.



Din Jungheinrich-skydemasttruck
giver maksimale fordele.

Effektivitet Sikkerhed Individualitet
Maksimal ydelse med de 
mest effektive trucks.

De bedste forudsætninger 
for sikkert arbejde.

En truck, der er lige så 
individuel som din 
virksomhed.

Kraftige ydelsesdata, diverse 
udstyrspakker samt den 
kontinuerlige forbedring af 
energiforbruget gør vores ETV’er til 
effektive hjælpere på dit lager. 

Assistentfunktioner som standard og 
tilvalg sørger for, at vores 
skydemasttrucks tilbyder den bedste 
beskyttelse ved enhver indsats.

Og en arbejdsplads, der passer til alle, 
takket være et ergonomikoncept, der 
overbeviser med 
betjeningskomponenter, der kan 
tilpasses individuelt, samt intelligente 
tilvalgsmuligheder.

Kraftig mast
• Maksimal sikkerhed og effektiv 

udnyttelse af lageret selv i store 
højder.

• Triplex-master med løftehøjder 
på op til 10.700 mm.

• Fremragende udsyn til lasten.
• Lave gennemkørselshøjder og 

med store løftehøjder.
• Stor restløfteevne også i store 

løftehøjder.
• Patenteret 

mastfremføringsdæmpning 
(tilvalg).

Kan fås med litium-ion-teknologi
• Høj tilgængelighed takket være 

ekstremt korte ladetider.
• Intet behov for batteriskift.
• Færre omkostninger som følge af 

længere levetid og ingen 
vedligeholdelse.

Assistentsystemer og tilvalg
• operationCONTROL måler 

fortløbende lastens vægt og 
alarmerer ved hjælp af optiske 
advarsler i førerdisplayet samt et 
akustisk advarselssignal, når man 
nærmer sig grænseværdien for 
restløfteevnen.

• positionCONTROL med snap- 
funktion giver enkel og hurtig 
indstabling uden ekstra tryk på 
knapper.

• liftNAVIGATION overfører 
automatisk stableopgaverne fra 
lagerforvaltningssystemet.

• Sikker og effektiv ind- og 
udstabling ved hjælp af 
gaffelkamera og ergonomisk 
indstillelig motor.

EasyAccess
• Nøglefrit adgangssystem med 

funktionsknap, pinkode eller 
transponderkort som tilvalg.

4-tommers fuldfarvedisplay
• Visning af køreretning og 

hjulstilling.
• Batteritilstand med visning af 

restladning.
• Valg mellem 3 køreprogrammer.
• Driftstimer og klokkeslæt.
• Løftehøjde (tilvalg).
• Lastvægt (tilvalg).

Udstyrspakker til forskellige 
indsatsforhold
• Efficiency til lang indsatstid med ét 

batteri.
• drivePLUS til hyppig kørsel over 

lange strækninger.
• liftPLUS giver højere løftehastighed 

og øget produktivitet.
• drive&liftPLUS giver den højeste 

produktivitet og optimalt 
energiforbrug.

Ergonomisk arbejdsplads
• God plads selv for store 

truckførere.
• Elektrisk styring, valg mellem 180° 

og 360°.
• Ratknoppen er altid i ergonomisk 

optimal position ved ligeudkørsel.
• Frit udsyn over den løftede last 

takket være 
panoramasikkerhedstag (tilvalg).

• Stofsæde med 
indstillingsmuligheder for 
sædeposition, ryglæn og førerens 
vægt.

• Vigtige betjeningselementer kan 
nås uden at flytte hånden.

• Pedalerne placeret som i en 
almindelig bil.

• Masser af fralægningsplads.
• Holder til f.eks. trådløs 

dataterminal, skriveplade eller 
videomonitor.

soloPILOT-styrehåndtag
• Alle betjeningselementer er 

placeret inden for synsfeltet og har 
en entydig funktion.

• Logisk betjening af kontakten til 
valg af køreretning.

• Millimeterpræcist arbejde med 
præcis styring af alle funktioner.

• Der kan som tilvalg fås et 
multiPILOT-styrehåndtag. 



Model Oversigt
Den rigtige model til dine applikationer:

Navn Kapacitet / be
lastning

Løftehøjde 
(maks.)

Kørehastighed 
uden last

Arbejdsbredde 
(pall 800x1200 
langsgående)

Løftehastighed 
uden last

ETV 210 1000 kg 7400 mm 11 km/h 2686 mm 0,7 m/s

ETV 212 1200 kg 7400 mm 11 km/h 2689 mm 0,7 m/s

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 Danmark A/S
Øst: Mårkærvej 3, 2630 Taastrup
Vest: Vrøndingvej 5, 8700 Horsens
Telefon 7027 6040
Telefax 7027 6041

kontakt@jungheinrich.dk  
www.jungheinrich.dk

 

 

Vores fabrikker i Norderstedt, Moosburg 
og Landsberg er certificeret.  

Jungheinrich truck opfylder de 
europæiske sikkerhedskrav.  
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