
Reach Truck
ETV 318-325
ύψος ανύψωσης: 4250-14000 mm / χωρητικότητα φορτίου: 1800-2500 kg



Το ισχυρό reach truck
για υψηλές απαιτήσεις.
Ανυψώνει τα βαριά φορτία έως το τελευταίο επίπεδο ραφιών.

Τα σταθερά και αποδοτικά  reach truck της κατασκευαστικής σειράς  3 εντυπωσιάζουν  με το στιβαρό τους σασί, τη 
μεγάλη διάμετρο τροχών και τον εξαιρετικά σταθερό ιστό. Ανυψώνουν με ευκολία φορτία σε ύψος έως και 14 μέτρων. 
Ενώ το  ETV μπορεί να παραλάβει ευρωπαλέτες ανάμεσα στους βοηθητικούς βραχίονες στήριξης, το  ETM χάρη στη 
στενή κατασκευή του προσφέρει τεράστια πλεονεκτήματα όσο αφορά την αποθήκευση σε drive-in ράφια καθώς και την 
αποθήκευση στοιβαζόμενων ειδών.

Επωφεληθείτε από την υψηλότερη απόδοση διαχείρισης εμπορευμάτων με μειωμένη κατανάλωση ενέργειας, ελάχιστες 
ταλαντεύσεις του ιστού κατά τη στοίβαξη και την αποστοίβαξη, καθώς και επιταχυνόμενο κατέβασμα των περονών με 
την επιλογή loweringPRO.

Οι συσσωρευτές ιόντων λιθίου προηγμένης τεχνολογίας  με  μεγάλη διάρκεια ζωής και δυνατότητα γρήγορης 
ενδιάμεσης φόρτισης, που δεν απαιτούν συντήρηση, εγγυώνται σταθερές και εντυπωσιακές επιδόσεις. Το πακέτο 
ολοκληρώνεται με επιλογές εξοπλισμού, όπως η πανοραμική οροφή ή το σύστημα ελέγχου μέσω βίντεο για μεγάλα ύψη 
ανύψωσης.

 

 

* Σύμφωνα με τους όρους εγγύησής μας. Παρακαλώ ανατρέξτε στον ιστότοπό μας για λεπτομέρειες.

Όλα τα πλεονεκτήματα με μια ματιά

• Εξαιρετικά στιβαρή κατασκευή για μεγάλη υπολειπόμενη ανυψωτική ικανότητα
• Ηλεκτρικά φρένα τροχών φορτίου για μεγαλύτερη ασφάλεια
• Σύστημα διεύθυνσης 180° και 360° για ευέλικτο χειρισμό
• Επιλογή loweringPRO για βελτιστοποίηση της ταχύτητας κατεβάσματος
• Προσαρμοσμένες επιλογές εξοπλισμού για κάθε εφαρμογή

Χωρίς καμία ανησυχία. Χωρίς συμβιβασμό.

Με το Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus, σας δίνουμε μια 
μακροπρόθεσμη υπόσχεση απόδοσης έως και 8 έτη στους 
υψηλής ποιότητας συσσωρευτές ιόντων λιθίου μας. Έτσι, 
μπορείτε να συγκεντρωθείτε πλήρως στις εργασίες σας, 
χωρίς καμία ανησυχία.

Ικανοποίηση 100%. Εγγυημένα.

Πιστεύουμε απόλυτα ότι τα πλεονεκτήματα της 
τεχνολογίας ιόντων λιθίου θα σας πείσουν. Σας εγγυόμαστε 
ότι έως και 6 μήνες μετά την παράδοση μπορείτε να 
επιστρέψετε εύκολα και γρήγορα στην αρχική τεχνολογία 
που χρησιμοποιούσατε, χωρίς να χρειαστεί να 
αιτιολογήσετε την επιλογή σας.



Το δικό σας reach truck από την 
Jungheinrich
για μέγιστο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Αποδοτικότητα Ασφάλεια Εξατομίκευση
Μέγιστη ισχύς με τα πιο 
αποδοτικά περονοφόρα 
μηχανήματα.

Άριστες προϋποθέσεις για 
ασφαλή εργασία

Ένα μηχάνημα τόσο μοναδικό 
όσο και η επιχείρησή σας

Μέγιστο ύψος ανύψωσης και 
κορυφαία απόδοση: Επιλέξτε την 
πρωτοποριακή τεχνολογία ιόντων 
λιθίου για υψηλή διαθεσιμότητα 
και μικρότερο κόστος.

Απλή, γρήγορη και ασφαλής 
στοίβαξη με τα συστήματα 
υποβοήθησης Jungheinrich. Το 
μόνο που χρειάζεται να κάνετε 
είναι να αποφασίσετε πιο πακέτο 
επιλογών καλύπτει τις ανάγκες σας.

Εξοπλίστε την αποθήκη σας με ένα 
εξατομικευμένο ανυψωτικό 
μηχανήμα με reach truck , που μπορεί 
να ικανοποιήσει 100% τις απαιτήσεις 
χρήσης και ασφάλειας στις 
εγκαταστάσεις σας.

Διατίθεται με τεχνολογία ιόντων 
λιθίου
• Εξαιρετικά σύντομοι χρόνοι 

φόρτισης που εξασφαλίζουν 
υψηλό βαθμό διαθεσιμότητας.

• Δεν απαιτείται αλλαγή 
συσσωρευτή.

• Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και 
μηδενική απαίτηση συντήρησης 
για εξοικονόμηση κόστους.

• Δεν χρειάζεται να προβλέψετε 
ειδικούς χώρους με επαρκή 
εξαερισμό, όπου θα φορτίζετε 
τους συσσωρευτές σας, καθώς 
δεν εκλύονται αέρια.

Ιστός υψηλής απόδοσης
• Μέγιστη ασφάλεια και 

αποτελεσματική αξιοποίηση του 
χώρου αποθήκης ακόμα και σε 
μεγάλα ύψη.

• Τριπλοί ιστοί με δυνατότητα 
ανύψωσης έως 14.000 mm.

• Εξαιρετική ορατότητα στο 
φορτίο.

• Χαμηλά ύψη διέλευσης ακόμα 
και σε μεγάλα ύψη ανύψωσης.

• Υψηλή υπολειπόμενη 
ανυψωτική ικανότητα ακόμα και 
σε μεγάλα ύψη ανύψωσης.

• Μειωμένες ταλαντεύσεις ιστού 
κατά τη στοίβαξη και την 
αποστοίβαξη, χάρη στην 
προαιρετική, ενεργή 
αντικραδασματική προστασία 
ιστού.

loweringPRO
• Η επιλογή loweringPRO 

επιτρέπει τη μέγιστη απόδοση 
διπλασιάζοντας την ταχύτητα 
κατεβάσματος έως 1,2 m/s.

• Η ομαλή μετάβαση του ιστού 
διασφαλίζει την ανύψωση και 
το κατέβασμα των 
εμπορευμάτων με μέγιστη 
ασφάλεια (προαιρετικά).

Πλήθος συστημάτων υποβοήθησης 
και επιλογών
• Το σύστημα operationCONTROL 

μετρά συνεχώς το βάρος του 
φορτίου και ειδοποιεί το 
χειριστη μέσω οπτικής 
υπόδειξης προειδοποίησης στην 
έγχρωμη οθόνη καθώς και μέσω 
ακουστικής προειδοποίησης ότι 
η υπολειπόμενη φέρουσα 
ικανότητα πλησιάζει στην 
οριακή τιμή.

• Το σύστημα positionCONTROL 
με λειτουργία Snap επιτρέπει 
την απλή και γρήγορη στοίβαξη 
χωρίς επιπλέον πάτημα 
πλήκτρων.

• Το σύστημα liftNAVIGATION 
διαβιβάζει αυτόματα τις 
εργασίες στοίβαξης από το 
σύστημα διαχείρισης αποθήκης.

• Ασφαλής και αποτελεσματική 
στοίβαξη και αποστοίβαξη με 
κάμερα περονών και εργονομικά 
ρυθμιζόμενο κινητήρα.

EasyAccess
• Σύστημα πρόσβασης χωρίς 

κλειδί μέσω πλήκτρου softkey, 
με κωδικό PIN ή με προαιρετική 
κάρτα αναμεταδότη

Πλήρως έγχρωμη οθόνη 4"
• Ένδειξη κατεύθυνσης πορείας 

και θέσης τροχών
• Κατάσταση συσσωρευτή με 

ένδειξη υπολειπόμενου χρόνου 
λειτουργίας.

• Δυνατότητα επιλογής μεταξύ 
τριών προγραμμάτων οδήγησης

• Ώρες λειτουργίας και ώρα.
• Ύψος ανύψωσης (προαιρετικό).
• Βάρος φορτίου (προαιρετικό).

Πακέτα εξοπλισμού για διάφορες 
συνθήκες χρήσης
• Πακέτο Efficiency για μεγάλη 

διάρκεια χρήσης με μία μόνο 
μπαταρία

• drivePLUS για συχνή οδήγηση σε 
μεγάλες αποστάσεις.

• liftPLUS για μεγαλύτερη ταχύτητα 
ανύψωσης και αυξημένη 
παραγωγικότητα.

• drive&liftPLUS για μέγιστη 
παραγωγικότητα με βέλτιστη 
κατανάλωση ενέργειας.

• Βάση συγκράτησης π.χ. για 
τερματικό ασύρματης μετάδοσης 
δεδομένων, επιφάνεια εγγράφων 
ή οθόνη απεικόνισης.

soloPILOT
• Για την ενεργοποίηση όλων 

υδραυλικών λειτουργιών καθώς 
και για την επιλογή κατεύθυνσης 
πορείας και την κόρνα

• Όλα τα στοιχεία ελέγχου 
βρίσκονται στο οπτικό πεδίο του 
χειριστή και το καθένα εκτελεί μια 
συγκεκριμένη λειτουργία.

• Ευδιάκριτη κατεύθυνση 
ενεργοποίησης του διακόπτη 
κατεύθυνσης πορείας.

• Έλεγχος ακριβείας όλων των 
λειτουργιών για αποτελεσματική 
εργασία έως και την παραμικρή 
λεπτομέρεια.

• Βέλτιστος έλεγχος πρόσθετων 
προσαρτώμενων συσκευών, όπως 
π.χ. προαιρετικού fork positioner.

• Ο μοχλός ελέγχου multiPILOT 
διατίθεται προαιρετικά.



Μοντέλο Επισκόπηση
Το σωστό μοντέλο για τις εφαρμογές σας:

όνομα Χωρητικότητα / 
φορτίο

Ύψος ανύψωσης 
(μέγιστο)

Ταχύτητα οδή
γησης χωρίς 
φορτίο

Πλάτος εργασίας 
(παλέτα 
800x1200 κατά 
μήκος)

Ταχύτητα ανύ
ψωσης χωρίς 
φορτίο

ETV 318 1800 kg 11510 mm 11 km/h 2790 mm 0,64 m/s

ETV 320 2000 kg 14000 mm 11 km/h 2794 mm 0,64 m/s

ETM 325 2500 kg 11510 mm 0 km/h 3031 mm 0 m/s

ETV 325 2500 kg 13000 mm 0 km/h 2883 mm 0 m/s

Jungheinrich Hellas ΕΠΕ
Φιλιππουπόλεως 10, Θέση Λουτρό
13678 Αχαρνές
Τηλ. 210 2447800
Φαξ 210 2447799

info@jungheinrich.gr  
www.jungheinrich.gr

 

 

Τα εργοστάσια παραγωγής στο 
Norderstedt, Moosburg και Landsberg 

είναι πιστοποιημένα όπως αντίστοιχα 
και το κέντρο διακίνησης 

ανταλλακτικών στο Καλτενκιρχεν
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