
Elektrische reachtruck
ETV/ETM 210 - 216
Hefhoogte: 4550-10700 mm / Draagvermogen: 1000-1600 kg



De reachtruck
voor alle toepassingen.

 

 

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

Uw voordelen

• Compact design voor smalle gangpaden

• Hoge restdraagvermogens voor hogere omslagprestaties

• 180°- en 360°-besturing voor flexibel rijden

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.

Uitstekende prestaties, diverse 
uitvoeringen en een permanente 
verbetering van het energieverbruik 
maken onze ETV reachtrucks tot 
efficiënte kracht in uw magazijn. 

Standaard en optionele hulpfuncties 
zorgen ervoor dat onze reachtrucks 
bij ieder gebruik de hoogste graad 
van bescherming bieden.

En een werkplek die bij iedereen past 
– dankzij een ergonomieconcept dat 
overtuigt door individueel aanpasbare 
bedieningsconcepten en intelligente 
opties.

Krachtige hefmast
• Maximale veiligheid en optimaal 

gebruik van de ruimte in het 
magazijn tot op grote hoogtes.

• Drievoudige hefmasten met 
hefhoogtes tot 10.700 mm.

• Uitstekend zicht door de mast op 
de last.

• Lage doorrijhoogtes en toch 
grote hefhoogtes.

• Grote restdraagvermogens tot op 
grote hefhoogtes.

• Gepatenteerde reachdemping 
(optie).

Verkrijgbaar met lithium-ion- 
technologie
• Hoge beschikbaarheid dankzij 

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

levensduur en 
onderhoudsvrijheid.

Assistentiesystemen en opties
• operationCONTROL meet 

doorlopend het lastgewicht en 
waarschuwt met een optisch 
signaal op het bestuurdersdisplay 
en met een akoestisch signaal bij 
een benadering van de 
grenswaarde van het 
restdraagvermogen.

• positionCONTROL met snap- 
functie maakt eenvoudig en snel 
stapelen mogelijk zonder een 
extra knop te moeten indrukken.

• liftNAVIGATION draagt 
opdrachten automatisch over uit 
het Warehouse Management 
Systeem.

• Veilig en efficiënt in- en 
uitstapelen dankzij vorkcamera en 
ergonomisch instelbare motor.

EasyAccess
• Sleutelloos toegangssysteem via 

softkey, pincode of optionele 
transponderkaart.

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).

Uitvoeringen voor verschillende 
inzetsituaties
• Efficiency voor een lange inzet met 

één accu.
• drivePLUS voor frequente ritten 

over grote afstanden.
• liftPLUS voor hogere hefsnelheid en 

verhoogde productiviteit.
• drive&liftPLUS voor maximale 

productiviteit bij een optimaal 
energieverbruik.

Ergonomische werkplek
• Royale werkplek, ook voor lange 

bestuurders.
• Elektrische besturing, naar keuze 

180°- of 360°-modus.
• Stuurwielknop bij rechtuitrijden 

altijd in ergonomisch optimale 
stand.

• Vrij zicht op de geheven last door 
panoramabeschermdak.

• Stoel met textielbekleding en 
instelmogelijkheden voor de 
zitpositie, de rugleuning en het 
lichaamsgewicht.

• Belangrijke bedieningselementen 
zijn direct bereikbaar.

• Opstelling van de pedalen zoals in 
een gewone auto.

• Veel opbergmogelijkheden.
• Houder voor de bevestiging van 

bijvoorbeeld draadloze 
dataterminals, een schrijfplank of 
videoscherm.

soloPILOT besturingshendel
• Alle bedieningselementen bevinden 

zich in het gezichtsveld en hebben 
elk een duidelijke functie.

• Intuïtieve rijrichtingschakelaar.
• Op de millimeter nauwkeurig 

werken met de fijngevoelige 
bediening.

• 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 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

 

 

 

Gecertificeerd zijn de Jungheinrich 
Fabrieken in Norderstedt, Moosburg en 

Landsberg.
 

Jungheinrich intern transport materieel 
voldoet aan de Europese 
veiligheidsvoorschriften.  
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