
Električni regalni viličar
ETV Q20 / Q25
Dvižna višina: 4250-10700 mm / Nosilnost: 2000-2500 kg



Večpotni viličar
s krmiljenjem vseh koles.
Varno premikanje dolgega tovora.

Okretni in vsestranski večpotni regalni viličarji ETV Q se odlično obnesejo za prevažanje dolgega blaga po ozkih hodnikih in 
dviganje na veliko višino. Električno krmiljenje vseh koles omogoča zelo kompaktno prevažanje tovora z dolžino 8 metrov. 
360° krmiljenje za majhen obračalni krog in hitro manevriranje skupaj s petimi razpoložljivimi krmilnimi načini zagotavlja zelo 
učinkovito in varno vožnjo. Na voljo so spremenjena običajna vožnja, vrtenje na mestu ter prečna in vzporedna vožnja. Ti 
načini so že vnaprej programirani, zato lahko izbrani način izberete že z dotikom komandne plošče. Preprosto, intuitivno 
upravljanje, odlična vidljivost, velik izkoristek moči in razni sistemi za pomoč zagotavljajo vsestransko uporabo viličarjev ETV 
serije Q, ki postavljajo nova merila.

 

 

* V skladu z našimi garancijskimi pogoji. Za podrobnosti obiščite našo spletno stran.

Pregled vseh prednosti

• Elektronsko krmiljenje vseh koles.

• Prikaz smeri vožnje in preprosta izbira programa.

• Točno krmiljenje zagotavlja varen prevoz.

• Vzvratna kamera za odlično vzvratno vidljivost med prečno vožnjo (opcija)

• Zaviranje s smerno stabilnostjo med prečno vožnjo.

Brez skrbi. Brez kompromisov.

Z Jungheinrichovo Li-ion Guarantee Plus garancijo na naše 
visokokakovostne litij-ionske baterije vam obljubljamo 
dolgoročno delovanje do 8 let. Tako ste lahko popolnoma 
brez skrbi.

100-odstotno zadovoljstvo. Zagotovljeno.

Verjamemo, da smo vas prepričali z litijevoionsko tehnologijo. 
Zato vam zagotavljamo, da lahko v šestih mesecih brez 
navedbe razloga preprosto in hitro zamenjate svojo novo 
tehnologijo s prvotno.



Regalni viličar znamke Jungheinrich,
ki se vedno obnese.

Učinkovitost Varnost Individualnost
Maksimalna zmogljivost z 
najučinkovitejšimi 
regalnimi vozili.

Najboljše razmere za varno 
delo.

Vozilo, ki se prilagodi vašim 
potrebam.

Viličar Jungheinrich ETV Q postavlja 
merila glede porabe. V čem je 
njegova skrivnost? Popolnoma 
usklajena lastna proizvodnja.

Pametni sistemi za pomoč in razne 
opcije opreme zagotavljajo vrhunsko 
varnost med vožnjo – za osebje in 
tovor. 

Kabina modela ETV Q poskrbi za 
dobro počutje voznika, ki si delovno 
okolje lahko popolnoma prilagodi.

Zmogljivi teleskopi.
• Vrhunska varnost in učinkovit 

izkoristek skladišča v višino.
• Višina dviga do 10.700 mm.
• Zelo majhna prevozna višina in 

velika višina dviga.
• Hladno vlečeni profili teleskopa 

zagotavljajo zelo dolgo uporabno 
dobo.

• Velik preostanek nosilnosti tudi 
pri veliki višini dviga.

• Zmanjšano nihanje teleskopa 
med zlaganjem in razlaganjem z 
opcijskim, patentiranim dušenjem 
pomikanja teleskopa.

Na voljo z litij-ionsko tehnologijo
• Zelo kratek čas polnjenja močno 

zmanjša izpad delovanja.
• Menjava baterije ni potrebna.
• Manj stroškov zaradi daljše 

uporabne dobe in opreme brez 
vzdrževanja.

• Polnilni prostori in prezračevanje 
niso potrebni, saj ne prihaja do 
uplinjanja.

Boljša varnost.
• Električne zavore na vseh treh 

kolesih za varno zaviranje med 
prečno vožnjo.

• Opcijska kamera za vzvratno 
vožnjo ponuja boljši pogled med 
prečno vožnjo v vzvratni smeri.

• Nezastrt pogled na dvignjen tovor 
skozi opcijsko panoramsko 
streho.

Razni sistemi za pomoč in opcije.
• operationCONTROL: stalno meri 

maso tovora ter z optičnim 
opozorilom na zaslonu in z 
zvočnim signalom opozori na 
približevanje mejni vrednosti 
preostale nosilnosti.

• positionCONTROL s funkcijo 
SNAP omogoča preprosto in hitro 
skladanje brez dodatnega 
pritiskanja tipk.

• liftNAVIGATION samodejno 
prenese delovne naloge iz 
sistema za upravljanje skladišča.

• Varno in učinkovito skladanje 
prek kamere na roglih vilic in 
ergonomsko nastavljivega 
zaslona.

4-palčni barvni prikazovalnik.
• Prikaz smeri vožnje in položaja 

koles.
• Prikaz stanja baterije s 

prikazovalnikom preostalega časa 
delovanja.

• Na voljo so trije vozni programi.
• Število delovnih ur in čas.
• Višina dviga (opcija).
• Masa tovora (opcija).

Krmiljenje vseh koles
• Pet krmilnih programov za najboljši 

izkoristek prostora s pritiskom tipke.
• Vzporedna vožnja, krožna vožnja in 

spremenjena standardna vožnja.
• Program lahko preklopite kadar koli 

med vožnjo.
• Neodvisno krmiljenje vseh treh 

koles omogoča odlično smerno 
stabilnost.

Pozicioniranje vilic s podaljšanim 
hrbtiščem vilic (opcija).
• Optimalna prilagoditev različnim 

širinam tovora za varen prevoz 
dolgega tovora.

• Preprosto nastavljanje z gumbom.
• Zunanji razmik vilic do 2.060 mm.
• Vgrajena konstrukcija s kratkim 

sprednjim delom za ozke hodnike.
• Na voljo so tri različice z različnimi 

širinami okvirja.

S krmilno ročico soloPILOT.
• Krmilna ročica za aktiviranje vseh 

hidravličnih funkcij, izbiro smeri 
vožnje in vklop hupe.

• Vse komande so v vidnem polju in 
vsaka ima samo eno funkcijo.

• Najhitrejši pretok blaga s hkratnim 
izvajanjem dveh hidravličnih funkcij, 
na primer dviganja in pomikanja.

• Udobno upravljanje dodatnih 
delovnih priključkov, na primer 
pozicioniranja vilic (opcija).

• Z natančnim krmiljenjem vseh 
funkcij lahko natančno izvedete vse 
želene pomike.

• Oblazinjen naslon za roko 
omogoča udobno držo.

• Krmilna ročica multiPILOT je na 
voljo opcijsko.



Pregled modelov
Pravi model za vaše potrebe:

Ime Nosilnost/obre
menitev

Največja dvižna 
višina

Hitrost vožnje 
brez bremena

Delovna širina 
(paleta 800 x 
1200 vzdolžno)

Dvižna hitrost 
brez bremena

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, d.o.o.
Korenova cesta 11, 1241 Kamnik
Telefon:
Centrala 01 561 04 80
Prodaja 01 561 04 85
Najem 01 561 04 90
Servis 01 561 04 95
Faks 01 562 17 79

info@jungheinrich.si  
www.jungheinrich.si

 

 

Certificirane so nemške proizvodne 
lokacije v Norderstedtu, Moosburgu in 

Landsbergu, ravno tako distribucijski 
center originalnih rezervnih delov v 

Kaltenkirchnu.

 

Viličarji in vozički podjetja Jungheinrich 
ustrezajo evropskim varnostnim 

predpisom.  
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