
Reach Truck
ETV 216i
ύψος ανύψωσης: 4550-10700 mm / χωρητικότητα φορτίου: 1600 kg



Το δικό σας reach truck με
τεχνολογία ιόντων λιθίου.
Για ακόμα μεγαλύτερη απόδοση και ευελιξία.

Το ευέλικτο και πρωτοποριακό  reach truck ETV 216i είναι ο ιδανικός συνεργάτης για εισαγωγή και εξαγωγή από την 
αποθήκη  με ασφάλεια, καθώς και για την προετοιμασία των παλετών για συλλογή παραγγελιών. Η πρωτοποριακή 
σχεδίαση του  μηχανήματος εντυπωσιάζει  με έναν πλήρως ενσωματωμένο συσσωρευτή ιόντων λιθίου, ο οποίος δεν 
έχει  μόνο εξαιρετικά  μικρές διαστάσεις, αλλά επιτρέπει επίσης εξαιρετικά ευέλικτη χρήση χάρη στη γρήγορη και 
ενδιάμεση δυνατότητα φόρτισης.

Με τη γρήγορη ανύψωση και ώθηση αυξάνεται σημαντικά η διαχείριση εμπορευμάτων σε σύγκριση  με τα συνήθη 
μηχανήματα. Επιπλέον, ο χειριστής απολαμβάνει εργονομική θέση εργασίας, που εντυπωσιάζει  με τον άφθονο 
ελεύθερο χώρο, τη βέλτιστη περιμετρική ορατότητα και τον εύκολο χειρισμό.

Ο νέος σχεδιασμός του  ETV 216i αποτελεί τη βάση για κορυφαία εργονομία και ασφάλεια. Τα έξυπνα συστήματα 
υποβοήθησης, όπως το  positionCONTROL ή το  operationCONTROL και τα εξατομικευμένα συστήματα χειρισμού 
επιτρέπουν ξεκούραστη και παραγωγική εργασία.

 

 

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

Όλα τα πλεονεκτήματα με μια ματιά

• Συσσωρευτής ιόντων λιθίου με δυνατότητα γρήγορης και ενδιάμεσης φόρτισης
• Ευρύχωρη και εργονομική θέση χειριστή
• Βέλτιστη ορατότητα προς τους βοηθητικούς βραχίονες στήριξης τροχών και το 

φορτίο
• Επιλογή loweringPRO για βελτιστοποίηση της ταχύτητας κατεβάσματος
• drive&liftPLUS για μέγιστη απόδοση με υψηλή υπολειπόμενη ανυψωτική 

ικανότητα

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 περονοφόρο μηχάνημα 
τόσο μοναδικό όσο και η 
επιχείρησή σας.

Ζήστε την επανάσταση στην 
αποθήκη σας: Το πρώτο reach truck 
παγκοσμίως με ενσωματωμένο 
συσσωρευτή ιόντων λιθίου 
προσφέρει έως 5 % περισσότερη 
παραγωγικότητα.

Μέγιστη προστασία για το 
προσωπικό και το φορτίο, αφού το 
ETV 216i με την πρωτοποριακή 
συμπαγή σχεδίασή του, προσφέρει 
τέλεια ορατότητα προς το φορτίο.

Με το μηχάνημα αυτό κάθε χειριστής 
μπορεί να κάνει τα πάντα. Και χάρη 
στην εργονομική θέση χειριστή, με τα 
στάνταρ και τα προαιρετικά στοιχεία 
χειρισμού, η εργασία γίνεται 
απόλαυση.

Ιστός υψηλής απόδοσης
• Μέγιστη ασφάλεια και 

αξιοποίηση του χώρου 
αποθήκης

• Γρήγορη ανύψωση και 
χαμήλωμα φορτίου

• Υψηλότερη υπολειπόμενη 
φέρουσα ικανότητα σε 
μικρότερες διαστάσεις.

• Υπάρχουσα κλίση ιστού και 
περονών.

Ενσωματωμένη 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.

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).

Περισσότερη ασφάλεια
• Χωρίς συσσωρευτή μολύβδου 

για βελτιωμένη ορατότητα προς 
τους βραχίονες στήριξης και το 
φορτίο

• Λεπτές αντηρίδες οροφής για 
τέλεια περιμετρική ορατότητα

• Κάλυμμα τροχού κίνησης
• Δύο χειρολαβές για ασφαλή 

επιβίβαση και αποβίβαση.
• Προστατευτικό ώμων
• Γυάλινη πανοραμική οροφή 

(προαιρετική).
• Ενσωματωμένο φως DayLED 

(προαιρετικό).

Πλήθος συστημάτων υποβοήθησης 
και επιλογών
• Laser προσδιορισμού θέσης για 

ευκολότερη στοίβαξη του 
φορτίου

• operationCONTROL για συνεχή 
έλεγχο της οριακής φέρουσας 
ικανότητας

• Κάμερα περονών με οθόνη

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).

Εργονομική θέση εργασίας
• Περισσότερος χώρος για το 

χειριστη χάρη στο φαρδύτερο 
κάθισμα

• Το υποβραχιόνιο και το τιμόνι 
μπορούν να ρυθμιστούν 
ξεχωριστά χωρίς καταβολή 
δύναμης.

• Καλά ορατό και φαρδύ σκαλοπάτι 
επιβίβασης.

• Προσθήκη βάσεων για πρόσθετο 
εξοπλισμό όπως ασυρμάτους ή 
σαρωτές.

• Πρακτικές επιφάνειες απόθεσης
• Εύκολη φόρτιση.

Πακέτα εξοπλισμού για διάφορες 
συνθήκες χρήσης
• Αποτελεσματικότητα σε 

περιπτώσεις ελαφριάς χρήσης και 
ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας

• drive&liftPLUS για μέγιστη 
παραγωγικότητα με βέλτιστη 
κατανάλωση ενέργειας

Μοχλός χειρισμού soloPILOT
• Για την ενεργοποίηση όλων 

υδραυλικών λειτουργιών καθώς 
και για την επιλογή κατεύθυνσης 
πορείας και κόρνας.

• Όλα τα στοιχεία ελέγχου 
βρίσκονται στο οπτικό πεδίο και 
αντιστοιχούν καθαρά σε μια 
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 216i 1600 kg 10700 mm 11 km/h 2759 mm 0,7 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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