
Elektrický vysokozdvižný vozík 
s výsuvným sloupem
ETV C16 / C20
Výška zdvihu: 4250-7400 mm / Nosnost: 1600-2000 kg



Všestranný pomocník
do haly i na dvůr.
Suverén ve výškách i na malém prostoru.

Flexibilní vysokozdvižné vozíky s výsuvným sloupem konstrukční řady C jsou tím nejlepším řešením, pokud potřebujete 
hospodárné naskladnění a vyskladnění v kombinovaném provozu v hale a venku při různé kvalitě povrchu. Ve velkých 
výškách nebo ve stísněných prostorech přepraví tyto vozíky vaše zboží vždy bezpečně z bodu A do bodu B díky svým 
superelastickým pneumatikám.

Prostorově úsporná konstrukce, vysoký výkon a ergonomicky propracované pracoviště dělají z tohoto vozíku skutečně 
univerzální stroj. Ergonomicky uspořádané indikační a ovládací prvky včetně vynikajícího výhledu usnadňují práci a zvyšují 
bezpečnost. Pokud často pracujete venku, můžete volitelně objednat kabinu k ochraně před povětrnostními vlivy.

Tyto všestranné vozíky dosahují optimálního využití energie perfektním sladěným motorů, řídících jednotek a softwarových 
systémů. Nezáleží přitom jestli pracujete v paletovém skladu, nebo používáte spádový válečkový regál, máte jednosměnný 
provoz či fungujete na několik směn.

 

 

* Platí dle podmínek v dané zemi – vice na našem webu.

Přehled výhod

• Optimalizace pro kombinovaný provoz v hale i venku

• Komfortní boční uložení sedačky pro optimální výhled

• Citlivé ovládání pomocí páky soloPILOT

• Volitelné vybavení loweringPRO pro optimalizaci rychlosti spouštění

• curveCONTROL pro maximální bezpečnost při jízdě

Bez starostí. Bez kompromisů.

S Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus získáte jistotu vysokého 
výkonu po dobu až 8 let díky našim vysoce kvalitním lithium- 
iontovým bateriím. Můžete se tak bez jakýchkoliv starostí plně 
soustředit na svou práci.

100% spokojenost. Zaručeně.

Jsme si jisti, že vás o kvalitě lithium-iontové technologie 
Jungheinrich přesvědčíme. Proto vám zaručujeme, že se do 
6 měsíců po dodání můžete bez problémů, rychle a bez udání 
důvodů vrátit k původní technologii.



Váš vysokozdvižný vozík s výsuvným 
sloupem Jungheinrich
pro maximální užitek zákazníka.

Efektivita Bezpečnost Individualita
Vynikající výkon s těmi 
nejefektivnějšími vozíky.

Nejlepší předpoklady pro 
bezpečnou práci.

Vozík, který je stejně 
individuální jako vaše 
podnikání.

S vozíkem dva v jednom ušetříte na 
všech frontách: Výkonný univerzální 
model ETV C vás dovede 
k maximálnímu výkonu - a ještě dál.

Více ochrany při jízdě, méně nehod a 
úrazů a účinná asistence novým 
řidičům. To a mnohem více nabízí 
model ETV konstrukční řady C.

Zde má váš řidič vše pod kontrolou: 
Postará se o to ergonometrie, která 
podporuje výkon, jednoduchá obsluha 
a individuální možnosti úpravy místa 
řidiče.

Výkonné zdvihové zařízení
• Maximum bezpečnosti a efektivní 

využití skladu až do velkých výšek.
• Trojitá zvedací zařízení s výškou 

zdvihu až 7 400 mm.
• Vynikající výhled na náklad.
• Nízká průjezdná výška při velké 

výšce zdvihu.
• Vysoká zbytková nosnost až do 

velkých zdvihových výšek.
• Přesné řízení naklápění sloupu.
• Extrémně vysoká životnost díky 

kvalitním profilům.

Dostupné s lithium-iontovou 
technologií
• Vysoká disponibilita díky 

extrémně krátké době nabíjení.
• Výměna baterie není nutná.
• Úspory nákladů díky delší 

životnosti a bezúdržbovému 
provedení.

• Odpadá nutnost prostor pro 
nabíjení a jejich ventilace, neboť 
nedochází k tvorbě plynů.

loweringPRO
• Volitelné vybavení loweringPRO 

umožňuje maximální výkon díky 
zdvojení rychlosti spouštění až na 
1,2 m/s.

• Plynulý přechod sloupu zajišťuje 
zvedání a spouštění zboží s 
maximální bezpečností (volitelně).

Volitelné asistenční systémy
• Systém operationCONTROL 

průběžně měří hmotnost 
břemene a pomocí výstrahy na 
displeji a akustického signálu 
varuje, pokud se přiblíží mezní 
hodnota zbytkové nosnosti.

• Systém positionCONTROL 
s funkcí Snap umožňuje přesné a 
rychlé zakládání bez dalšího 
stisku tlačítek.

4palcový barevný displej
• Zobrazení směru pojezdu a 

postavení kol.
• Ukazatel stavu baterie 

s ukazatelem dojezdu.
• Tři volitelné programy pojezdu.
• Provozní hodiny a čas.
• Výška zdvihu (volitelné vybavení).
• Hmotnost nákladu (volitelné 

vybavení).
• Zbytková nosnost (volitelně).

Ovládací páka soloPILOT
• K aktivaci všech hydraulických 

funkcí, výběru směru pojezdu a 
použití klaksonu.

• Všechny ovládací prvky jsou 
umístěné v zorném poli a mají 
jednoznačnou funkci.

• Logický směr ovládání přepínače 
směru pojezdu.

• Na milimetr přesná práce je možná 
díky citlivému ovládání všech 
funkcí.

• Optimální ovládání přídavného 
zařízení, jako například volitelného 
pozicionéru vidlic.

• Řídicí páka multiPILOT (opce). 

Ergonomické místo řidiče
• Dostatečný prostor i pro řidiče vyšší 

postavy.
• Elektrické řízení (dle volby v režimu 

180° nebo 360°). Při jízdě vpřed je 
koule na volantu vždy v optimální 
ergonomické pozici.

• Volný výhled na zvednutý náklad 
díky volitelné panoramatické střeše 
kabiny řidiče.

• Sedadlo s textilním potahem s 
možnostmi nastavení pro každého 
řidiče (pozice sedu, zádová opěrka, 
hmotnost řidiče).

• Důležité ovládací prvky dostupné 
bez přehmatávání.

• Uspořádání pedálů jako v 
automobilech.

• Mnoho odkládacích ploch.

Ochranné kabiny (volitelně)
• Se střešním, čelním a bočním sklem 

k využití v prostředí s častými 
srážkami (Komfort 1).

• Se střešním, čelním a bočním sklem 
včetně dveří s kompletní ochranou 
(Komfort 2).



Přehled modelů
Vhodný model pro vaše použití:

Název Nosnost/náklad Výška zdvihu 
(max.)

Rychlost pojezdu 
bez nákladu

Šířka pracovní 
uličky (palety 
800x1200 
uložené podélně)

Rychlost zdvihu 
bez nákladu

ETV C16 1600 kg 7100 mm 12,2 km/h 2829 mm 0,7 m/s

ETV C20 2000 kg 7400 mm 12,2 km/h 2871 mm 0,6 m/s

Jungheinrich (ČR) s.r.o.
Modletice 101
251 01 Říčany
Telefon +420 313 333 111, 333
Fax +420 313 333 777

info@jungheinrich.cz  
www.jungheinrich.cz

 

 

Certifikované jsou naše výrobní závody v 
Norderstedtu, Moosburgu a Landsbergu.  

Vozíky Jungheinrich splňují evropské 
bezpečnostní požadavky.  
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