
Elektropiedziņas bīdmasta krautņotājs
ETV Q20 / Q25
Celšanas augstums: 4250-10700 mm / Kravnesība: 2000-2500 kg



Daudzvirzienu krautņotājs
ar visu riteņu stūres sistēmu.
Droša garu kravu pārvietošana.

Mūsu manevrētspējīgie un daudzpusīgie universālie bīdmasta krautņotāji ETV Q ir ideāli izmantojami situācijās, kad pa 
šaurām ejām jātransportē un lielā augstumā jāpaceļ garas preces. Elektriskā visu riteņu stūres sistēma sniedz iespēju veikt līdz 
pat 8 metru garu kravu transportēšanu īpaši kompakti. 360° stūres iekārta minimālam apgriešanās rādiusam un iespējami 
ātrai braukšanas virziena maiņai kopā ar pieciem stūrēšanas režīmiem nodrošina ļoti efektīvu un drošu krautņotāju gaitu. Ir 
iespējams viss: gan modificēta normāla braukšana ar apgriešanos turpat uz vietas, gan pārvietošanās šķērsvirzienā un 
paralēli. Un, pateicoties ieprogrammētam iestatījumam, pietiek vien pieskarties vadības pultij, lai krautņotājs pārvietotos 
vēlamajā režīmā. Vienkārša, intuitīva lietošana, teicama redzamība, augsta energoefektivitāte un dažādas palīgsistēmas 
padara Q sērijas ETV par progresīviem palīgiem jebkuros apstākļos.

 

 

* Plašāku informāciju par garantijas nosacījumiem varat atrast mūsu mājas lapā.

Visas priekšrocības īsumā

• Elektroniski regulējama visu riteņu stūres sistēma

• Braukšanas virziena indikācija un vienkārša programmas izvēle

• Augsta stūrēšanas precizitāte drošai transportēšanai

• Atpakaļgaitas kamera teicamai aizmugurējās daļas redzamībai, pārvietojoties 
šķērsvirzienā (opcija)

• Trajektorijai atbilstoša bremzēšana, pārvietojoties šķērsvirzienā

Bez raizēm. Bez kompromisiem.

Ar Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus, mēs apsolām mūsu 
lieliskās kvalitātes litija jonu akumulatoru ilgtermiņa 
veiktspēju — līdz pat 8 gadiem, tādēļ jūs varat pilnībā 
koncentrēties savu galveno uzdevumu risināšanai.

100 % apmierinātība. Garantēti.

Mēs esam droši, ka mūsu litija jonu tehnoloģija Jūs pārliecinās. 
Tādēļ mēs nodrošinām Jums iespēju 6 mēnešu laikā pēc 
piegādes ātri un vienkārši atgriezties pie Jūsu iepriekš 
izmantotās tehnoloģijas, nesniedzot nekādus paskaidrojumus.



Jūsu Jungheinrich bīdmasta 
krautņotājs,
lai Jūs kā klients gūtu maksimālu labumu.

Efektivitāte Drošība Individualitāte
Maksimāla veiktspēja ar 
efektīvākajiem iekrāvējiem.

Vislabākie priekšnoteikumi 
drošam darbam.

Iekrāvējs, kas ir tikpat 
individuāls kā Jūsu bizness.

Jungheinrich ETV Q nosaka jaunus 
standartus enerģijas patēriņa ziņā. Tā 
noslēpums? Savstarpēji ideāli 
saskaņots ražošanas process vienā 
uzņēmumā.

Inteliģentas palīgsistēmas un 
daudzveidīgas aprīkojuma opcijas 
nodrošina maksimālu drošību 
braucot, lai gan cilvēks, gan krava 
būtu teicami pasargāti ikvienā 
braucienā. 

ETV Q kontrolpults ļauj ne vien justies 
labi, bet arī maksimāli pielāgojas 
vadītāja vajadzībām.

Jaudīgs pacelšanas masts
• Maksimāla drošība un efektīva 

noliktavas izmantošana arī lielā 
augstumā.

• Pacelšanas augstums līdz 10 700 
mm.

• Mazs caurbraukšanas augstums 
pie liela pacelšanas augstuma.

• Īpaši ilgs kalpošanas laiks, 
pateicoties auksti velmētajiem 
pacelšanas masta profiliem.

• Liela atlikusī celtspēja arī lielā 
pacelšanas augstumā.

• Samazināts pacelšanas masta 
vibrāciju apjoms iekraušanas un 
izkraušanas laikā, pateicoties pēc 
izvēles uzstādāmai, patentētai 
masta izbīdes amortizācijas 
sistēmai.

Pieejami ar litija jonu tehnoloģiju
• Augsta pieejamība, pateicoties 

īpaši īsam uzlādes laikam.
• Nav nepieciešama akumulatora 

nomaiņa.
• Zemākas izmaksas, pateicoties 

ilgākam darbmūžam un tam, ka 
nav jāveic apkope.

• Nav nepieciešamas speciālas 
telpas uzlādei un ventilācija, jo 
neveidojas gāzes.

Paaugstināta drošība
• Elektriskas bremzes visos trīs 

riteņos drošai nobremzēšanai, 
pārvietojoties šķērsvirzienā.

• Opcionāla atpakaļgaitas kamera 
nodrošina labāku redzamību, 
braucot šķērseniski atpakaļgaitā.

• Netraucēta paceltās kravas 
pārredzamība, ko nodrošina pēc 
izvēles uzstādāms panorāmas 
jumts.

Daudzveidīgas palīgsistēmas un 
opcijas
• “operationCONTROL” pastāvīgi 

mēra kravas svaru un, 
pietuvojoties atlikušās celtspējas 
robežvērtībai, brīdina vadītāju ar 
optiskiem brīdinājumiem displejā 
un akustisku skaņas signālu.

• “positionCONTROL” ar SNAP 
funkciju ļauj veikt vienkāršu un 
ātru iekraušanu bez 
nepieciešamības spiest papildu 
taustiņus.

• “liftNAVIGATION” automātiski 
pārsūta kraušanas uzdevumus no 
noliktavas pārvaldības sistēmas.

• Droša un efektīva kravu 
iekraušana un izkraušana, 
pateicoties dakšu kamerai un 
ergonomiski regulējamam 
dzinējam.

4 collu pilnkrāsu displejs
• Braukšanas virziena un riteņu 

stāvokļa indikācija.
• Akumulatora stāvoklis ar atlikušā 

darbības laika indikāciju.
• Trīs iestatāmas braukšanas 

programmas.
• Darba stundas un pulkstenis.
• Pacelšanas augstums (opcija).
• Kravas svars (opcija).

Visu riteņu stūres sistēma
• Piecas stūrēšanas programmas 

optimālam telpas izmantojumam, 
nospiežot taustiņu.

• “Braukšana paralēli", “Braukšana pa 
apli” un “Modificēta normāla 
braukšana”.

• Braucot pārslēgšanu iespējams 
veikt jebkurā laikā.

• Maksimāla trajektorijas stabilitāte ar 
visu trīs riteņu neatkarīgu vadību.

Dakšu pozicionētājs ar pagarinātu 
dakšu aizmuguri (opcija)
• Optimāla pielāgojamība dažādiem 

kravas platumiem drošai garu kravu 
transportēšanai.

• Viegli veicama regulēšana, 
nospiežot pogu.

• Iespējams dakšu ārējais attālums 
līdz 2060 mm.

• Integrēta konstrukcija ar īsu 
priekšējo korpusu mazam ejas 
platumam.

• Pieejami trīs varianti ar atšķirīgu 
šasijas platumu.

“soloPILOT” vadības svira
• Vadības svira visu hidraulisko 

funkciju aktivizēšanai, braukšanas 
virziena izvēlei un signāltaures 
lietošanai.

• Visi kontrolrādītāji atrodas vadītāja 
redzamības zonā, un katram no 
tiem ir piešķirta konkrēta funkcija.

• Maksimāla pārkraušanas jauda, 
pateicoties vienlaicīgai 2 hidraulisko 
funkciju izpildei (piemēram, 
pacelšana un bīdīšana).

• Ērta papildu uzkaragregātu, 
piemēram, dakšu pozicionētāja 
(opcija) vadība.

• Darbs ar maksimālu precizitāti, ļoti 
precīzi izpildot visas funkcijas.

• Ērta ķermeņa pozīcija, pateicoties 
polsterētam roku balstam.

• Opcionāli pieejama “multiPILOT” 
vadības svira.



Modeļa pārskats
Jūsu lietojumprogrammām piemērots modelis:

Nosaukums Ietilpība / slodze Pacelšanas 
augstums (maks.)

Braukšanas 
ātrums bez 
kravas

Darba platums 
(palete 
800x1200 
gareniska)

Celšanas ātrums 
bez kravas

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

SIA Jungheinrich Lift Truck
Rītausmas iela 23
Rīga, LV-1058
Latvija
Telefons +371 67 813 913
Fakss +371 67 813 911

info@jungheinrich.lv  
www.jungheinrich.lv

 

 

Jungheinrich rūpnīcas, pārdošana un 
serviss Eiropā ISO 9001/ ISO 14001.  

Jungheinrich iekrāvēji atbilst Eiropas 
Savienības drošības prasībām.  
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