
Elektrický vysokozdvižný vozík 
s výsuvným sloupem
ETV 216i
Výška zdvihu: 4550-10700 mm / Nosnost: 1600 kg



Váš vysokozdvižný vozík 
s výsuvným sloupem s
lithium-iontovou technologií.
Ještě více výkonu, ještě více flexibility.

Obratný a inovativní vysokozdvižný vozík s výsuvným sloupem ETV 216i je ideální pro bezpečné a efektivní naskladňování a 
vyskladňování a pro přípravu palet k vychystání. Nová koncepce vozíku zaujme plně integrovanou lithium-iontovou baterií, 
která je nejen mimořádně kompaktní, ale díky funkci rychlého nabíjení a průběžného dobíjení umožňuje i velmi flexibilní 
použití.

Rychlým zdvihem a výsuvem sloupu dochází k výraznému zvýšení překládky palet v porovnání s běžnými vozíky. Na obsluhu 
kromě toho čeká ergonomické pracoviště, které oslní velkým prostorem, optimálním výhledem všemi směry a snadnou 
obsluhou.

Nová konstrukce řady ETV 216i je základem nejvyšší ergonomie a bezpečnosti. Chytré asistenční systémy jako je 
positionCONTROL nebo operationCONTROL a koncepce obsluhy na míru umožňují dlouhodobou a produktivní práci.

 

 

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

Přehled výhod

• Li-Ion baterie s rychlým nabíjením a průběžným dobíjením

• Velkoryse koncipované, ergonomické místo řidiče

• Optimální výhled na ramena kol a břemeno

• Volitelné vybavení loweringPRO pro optimalizaci rychlosti spouštění

• drive&liftPLUS pro maximální výkon při vysoké zbytkové nosnosti

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.

Zažijte lithium-iontovou revoluci ve 
vašem skladu: První vysokozdvižný 
vozík s výsuvným sloupem na světě 
s pevně instalovanou lithium- 
iontovou baterií zvyšuje produktivitu 
až o 5 %.

Maximální ochrana člověka a 
nákladu. Model ETV 216i nabízí díky 
modernímu kompaktnímu designu 
bez bloku baterie perfektní výhled na 
ramena kol a břemeno.

Tady se z každého běžného řidiče 
rychle stává super řidič a 
z ergonomicky uspořádaného místa 
řidiče nejoblíbenější místo ve firmě.

Výkonné zdvihové zařízení
• Maximum bezpečnosti a využití 

skladu.
• Rychlý zdvih, posuv i spouštění.
• Vysoké zbytkové nosnosti při 

malých rozměrech.
• Naklápění sloupu a vidlí.

Integrovaná lithium-iontová 
technologie
• 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).

Zvýšená bezpečnost
• Lepší výhled na ramena kol a 

náklad díky eliminaci velké 
olověné baterie.

• Úzký rám kabiny pro perfektní 
výhled.

• Kryt hnacího kola.
• Dvě madla pro bezpečné 

nastupování a vystupování.
• Ochrana ramen.
• Panoramatická střecha (volitelné 

vybavení).
• Integrované světlo pro denní 

svícení DayLED (volitelné 
vybavení).

Všestranné asistenční systémy a 
doplňky
• Polohovací laser pro snadnější 

zakládání břemen.
• Trvalá kontrola zbytkové nosnosti 

pomocí systému 
operationCONTROL.

• Kamera na vidlích, s monitorem.

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).

Ergonomické místo řidiče
• Více místa pro řidiče díky široké 

sedačce.
• Loketní opěrku a volant lze nastavit 

separátně a bez vynaložení fyzické 
síly.

• Dobře viditelná a široká stupačka.
• Umístění držáků pro přídavná 

zařízení jako je terminál DF nebo 
skener.

• Praktické přihrádky.
• Komfortní nabíjení.

Výkonové pakety pro různé podmínky 
použití
• Efficiency pro snadné použití a 

minimální spotřebu energie.
• drive&liftPLUS pro maximální 

produktivitu při optimální 
energetické spotřebě.

Ovládací páka soloPILOT
• K aktivaci všech funkcí hydrauliky, 

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 k dostání 
jako volitelné vybavení.



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 216i 1600 kg 10700 mm 11 km/h 2759 mm 0,7 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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