
Elektrický vysokozdvižný vozík 
s výsuvným sloupem
ETV Q20 / Q25
Výška zdvihu: 4250-10700 mm / Nosnost: 2000-2500 kg



Vícecestný vysokozdvižný vozík
s řízením všech kol.
Bezpečná manipulace s dlouhými břemeny.

Obratné a všestranné vícecestné vysokozdvižné vozíky s výsuvným sloupem ETV Q můžete perfektně používat ve všech 
situacích, ve kterých potřebujete přepravit v úzkých uličkách dlouhá břemena a zvedat je do velkých výšek. Elektrické řízení 
všech kol umožňuje mimořádně prostorově úspornou přepravu břemen o délce až 8 metrů. Řízení 360° pro minimální 
poloměr otáčení a mimořádně rychlá změna směru jízdy zajistí spolu s pěti dostupnými režimy řízení efektivní a bezpečné 
jízdní vlastnosti vozíku. Možné je vše - od modifikované běžné jízdy přes otáčení na místě až po příčnou a paralelní jízdu. A 
vše je naprogramované. Jeden stisk na ovládacím panelu, a vozík pracuje v požadovaném režimu. Jednoduchá a intuitivní 
obsluha, vynikající výhled, vysoká efektivita využití energie a různé asistenční systémy dělají z modelu ETV konstrukční 
řady Q prvotřídního pomocníka v každém ohledu.

 

 

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

Přehled výhod

• Elektronické řízení všech kol

• Ukazatel směru pojezdu a jednoduchý výběr programů

• Vysoká přesnost řízení pro bezpečnou přepravu

• Couvací kamera pro nejlepší přehled o prostoru za vozíkem při příčné jízdě 
(volitelné vybavení)

• Brzdění bez vyjetí ze stopy při příčné 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
Maximální výkon 
s nejefektivnějšími vozíky.

Nejlepší předpoklady pro 
bezpečnou práci.

Vozík je stejně individuální 
jako vaše podnikání.

Jungheinrich ETV Q nastavuje 
měřítka ve spotřebě. A jaké je jeho 
tajemství? Perfektně sladěná výroba 
všech komponent od jediného 
dodavatele.

Inteligentní asistenční systémy a 
všestranné možnosti výbavy zajistí 
nejvyšší bezpečnost jízdy. Člověk i 
náklad jsou za jízdy chráněni 
nejlepším možným způsobem. 

Model ETV Q nabízí práci v kabině, ve 
které se budete nejen cítit dobře, ale 
která se vám maximálně přizpůsobí.

Výkonné zdvihové zařízení
• Maximum bezpečnosti a efektivní 

využití skladu až do velkých výšek.
• Výška zdvihu do 10 700 mm.
• Nízká průjezdná výška při velké 

výšce zdvihu.
• Velmi dlouhá životnost díky 

profilům zdvihového zařízení 
vyráběným tažením za studena.

• Vysoká zbytková nosnost až do 
největších zdvihových výšek.

• Snížená míra vibrací zdvihového 
zařízení při naskladnění a 
vyskladnění využitím 
patentovaného volitelně 
dodávaného systému tlumení 
posuvu zdvihačky.

Dostupné s lithium-iontovou 
technologií
• Vysoká disponibilita díky 

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

životnosti a bezúdržbovému 
provedení.

• Nedochází k tvorbě plynů a tím 
pádem odpadá nutnost prostor 
pro nabíjení a jejich ventilace.

Zvýšená bezpečnost
• Elektrická brzda na všech třech 

kolech pro bezpečné brzdění při 
příčné jízdě.

• Volitelná couvací kamera pro 
lepší výhled při couvání v režimu 
příčné jízdy.

• Perfektní výhled na zvednutý 
náklad díky volitelné 
panoramatické střeše.

Všestranné asistenční systémy a 
doplňky
• 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.

• Systém liftNAVIGATION přenáší 
pokyny k zakládání automaticky 
ze systému řízení skladu.

• Bezpečné a efektivní zakládání 
pomocí kamery na vidlích a 
přesně řízeného motoru zdvihu.

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).

Řízení všech kol
• Pět programů řízení stiskem tlačítka 

pro optimální využití prostoru.
• „Paralelní jízda“, „otáčení na místě“ 

a „modifikovaná normální jízda“.
• Přepnutí za jízdy je možné kdykoliv.
• Maximální přesnost vedení ve stopě 

díky nezávislému řízení všech tří 
kol.

Systém hydraulického přenastavení 
rozteče vidlí s prodlouženým nosičem 
vidlí (volitelné vybavení)
• Optimální přizpůsobení nejrůznější 

šířce břemena pro bezpečnou 
přepravu dlouhých břemen.

• Snadno ovládané nastavení stiskem 
tlačítka.

• Rozměr přes vidle až 2060 mm.
• Kompaktní provedení s malou 

přední nástavbou pro úzké uličky.
• Dodávají se tři varianty s různou 

šířkou rámu.

Ovládací páka soloPILOT
• Ovládací páky k aktivaci všech 

hydraulických funkcí, výběru směru 
pojezdu a ovládání klaksonu.

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

• Maximální výkon překládky je 
umožněn současným prováděním 
2 hydraulických funkcí (např. zdvihu 
a výsuvu sloupu).

• Pohodlné ovládání všech 
přídavných zařízení, například 
roztahu vidlí (volitelně).

• Přesná práce díky citlivému 
ovládání všech funkcí.

• Pohodlná poloha díky čalouněné 
opěrce rukou.

• Řídicí páka multiPILOT (opce).



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 Q20 2000 kg 10700 mm 14 km/h 2792 mm 0,64 m/s

ETV Q25 2500 kg 10700 mm 14 km/h 2872 mm 0,64 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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