
Elektropiedziņas bīdmasta krautņotājs
ETV 216i
Celšanas augstums: 4550-10700 mm / Kravnesība: 1600 kg



Jūsu bīdmasta krautņotājs ar
litija jonu tehnoloģiju.
Vēl lielākai jaudai un elastībai.

Dinamiskais un inovatīvais bīdmasta krautņotājs ETV 216i ir ideāls partneris drošai un efektīvai kravu iekraušanai un 
izkraušanai, kā arī palešu sagatavošanai, lai veiktu komplektēšanu. Jaunā transportlīdzekļu koncepcija pārliecina ar pilnībā 
integrētu litija jonu akumulatoru, kurš ir ne vien ļoti kompakts, bet ātrās uzlādes un starpuzlādes iespējas dēļ arī ļoti ērti 
lietojams.

Pateicoties to lielajam celšanas un stumšanas ātrumam, tiek būtiski palielināta palešu pārkraušanas jauda, salīdzinot ar 
tradicionāliem iekrāvējiem. Turklāt vadītāju sagaida ergonomiski veidota darba vieta, kas pārsteidz ar plašumu, optimālu 
redzamību visos virzienos un vieglu vadāmību.

Jaunā ETV 216i konstrukcija veido pamatu maksimālai ergonomikai un drošībai. Gudras palīgsistēmas, kā, piemēram, 
“positionCONTROL” vai “operationCONTROL” un precīzi pielāgotas vadības koncepcijas ļauj strādāt nenogurstoši un 
produktīvi.

 

 

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

Visas priekšrocības īsumā

• Litija jonu akumulators ar ātrās uzlādes un starpuzlādes iespēju

• Plaša, ergonomiski veidota vadītāja vieta

• Optimāla balstdakšu un kravas redzamība

• loweringPRO opcija nolaišanas ātruma optimizēšanai

• drive&liftPLUS maksimālai veiktspējai ar augstu atlikušo celtspēju

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.

Uzsāciet Jūsu noliktavā mazo 
revolūciju: pasaulē pirmais bīdmasta 
krautņotājs ar iebūvētu litija jonu 
akumulatoru nodrošina pat par 
5 procentiem lielāku produktivitāti.

Maksimāla cilvēku un kravu 
aizsardzība – ETV 216i ar jauno, 
kompakto dizainu, kāds panākts, 
atsakoties no akumulatora kastes, 
nodrošina perfektu balstdakšu un 
kravas pārredzamību.

Ar to ikviens vadītājs var kļūt par 
virtuozu – ergonomiskā vadītāja darba 
vieta ar sērijveida un opcionāliem 
vadības variantiem ātri vien pārtop 
mīļākajā darba vietā.

Jaudīgs pacelšanas masts
• Maksimālai drošībai un noliktavas 

izmantošanai.
• Ātra pacelšana, nolaišana un 

bīdīšana.
• Augsti atlikušās celtspējas rādītāji 

ar mazākiem izmēriem.
• Uzmontēts masta sasvērējs un 

dakšu sasvērējs.

Integrēta litija jonu tehnoloģija
• Augsta pieejamība, pateicoties 

īpaši īsam uzlādes laikam.
• Nav nepieciešama akumulatora 

nomaiņa.
• Zemākas izmaksas, pateicoties 

ilgākam darbmūžam un tam, ka 
nav jāveic apkope

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

loweringPRO
• Opcija loweringPRO nodrošina 

maksimālu veiktspēju, divkāršojot 
nolaišanas ātrumu līdz 1,2 m/s.

• Vienmērīgā masta kustība kravas 
ļauj pacelt un nolaist maksimāli 
droši (opcija).

Paaugstināta drošība
• Labāka balstdakšu un kravas 

redzamība, kas panākta, 
atsakoties no svina skābes 
akumulatora.

• Šauras konstrukcijas jumta spraišļi 
perfektai redzamībai visos 
virzienos.

• Uzmontēts piedziņas pārsegs.
• Divi rokturi drošai iekāpšanai un 

izkāpšanai.
• Plecu aizsardzība.
• Panorāmas stikla jumts 

(opcionāls).
• Integrēta "DayLED” sistēma 

(opcionāla).

Daudzveidīgas palīgsistēmas un 
opcijas
• Pozicionēšanas lāzers vieglākai 

kravas ievietošanai plauktā.
• Pastāvīga celtspējas robežvērtību 

kontrole ar “operationCONTROL”.
• Dakšu kamera ar monitoru.

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).

Ergonomiska darba vieta
• Vairāk vietas vadītājam, ko 

nodrošina plats sēdeklis.
• Roku balsti un stūre ir regulējami 

atsevišķi un nepielietojot spēku.
• Labi pārredzams un plats 

iekāpšanas pakāpiens.
• Turētāji papildaprīkojuma, 

piemēram, datu pārraides termināļa 
vai skenera, uzstādīšanai.

• Praktiskas mantu novietnes.
• Komfortabla lādēšana.

Aprīkojuma paketes atšķirīgiem 
ekspluatācijas apstākļiem
• “Efficiency” vieglāku darbu veikšanai 

un viszemākajam enerģijas 
patēriņam.

• “drive&liftPLUS” maksimālam 
ražīgumam, saglabājot optimālu 
enerģijas patēriņu.

soloPILOT vadības svira
• Visu hidraulisko funkciju 

aktivizēšanai, kā arī braukšanas 
virziena izvēlei un signāltaures 
lietošanai.

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

• Intuitīvs braukšanas virziena 
pārslēga aktivizēšanas virziens.

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

• Optimāla papildu uzkaragregātu, 
piem., opcionālā dakšu 
pozicionētāja, vadība.

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