
Електричний штабелер із висувною 
підйомною мачтою
ETV Q20 / Q25
Висота підйому: 4250-10700 мм / Вантажопідйомність: 2000-2500 кг



Багатохідний штабелер
з керуванням усіма колесами.
Безпечне переміщення довгомірних вантажів.

Наші маневрені та універсальні багатохідні штабелери з висувною щоглою  ETV Q використовуються скрізь, де 
необхідно транспортувати довгомірні вантажі у вузьких проходах та піднімати їх на великі висоти. Електричне 
керування всіма колесами дозволяє надзвичайно компактно транспортувати вантажі довжиною до 8 м. Система 
керування з можливістю повороту керма на  360° для мінімального радіусу повороту та максимально швидка 
зміна напрямку руху поряд з п'ятьма режимами руху забезпечують надзвичайну ефективність та надійність 
поведінки штабелера під час руху. Від модифікованого звичайного руху до обертання на місці, а потім до 
поперечного та паралельного руху  - все є можливим. Це все запрограмовано заздалегідь  - достатньо просто 
натиснути на панель керування, щоб штабелер почав рухатися в потрібному режимі. Просте, інтуїтивно зрозуміле 
керування, чудова видимість, високий рівень енергоефективності та різні допоміжні системи роблять ETV серії Q 
гарними помічниками, до того ж у всіх відношеннях новаторськими.

 

 

* У відповідності з умовами гарантії – подробиці див. на веб-сайті.

Всі переваги одним поглядом

• Електронний блок системи керування всіма колесами
• Індикація напрямку руху та легкий вибір програми
• Висока точність керування для безпечного перевезення
• Камера заднього ходу для найкращого огляду шляху ззаду при поперечному 

русі (опція)

• Добра курсова стійкість при гальмуванні під час поперечного руху

Жодних турбот. Жодних компромісів.

Li-ion Guarantee Plus від Jungheinrich – це 8-ми річна 
гарантія продуктивності наших високоякісних літій- 
іонних акумуляторів, так що ви можете повністю 
зосередитися на своїх завданнях без жодних турбот.

100% задоволення. Гарантовано.

Ми впевнені, що переконаємо вас нашою літій-іонною 
технологією. Тому ми гарантуємо, що протягом 6 місяців 
ви зможете швидко й легко повернутися до попередньої 
технології, якою користувалися раніше, не зазначаючи 
причин.



Ваш штабелер із висувною щоглою 
Jungheinrich
для максимальної вигоди клієнта.

Ефективність Безпека Індивідуальний 
підхід

Максимальна 
продуктивність з найбільш 
ефективною технікою.

Найкращі умови для 
безпечної праці.

Машина - настільки 
індивідуальна, як і Ваш 
бізнес.

Jungheinrich ETV Q створює нові 
стандарти споживання енергії. В 
чому ж його таємниця? Ідеальна 
комбінація компоентів від одного 
виробника.

Розумні допоміжні системи та 
різноманітні варіанти 
комплектації забезпечують 
найвищий рівень безпеки під час 
руху - тому і люди і вантаж 
максимально захищені. 

ETV Q пропонує працювати у кабіні, 
яка не тільки гарантує комфорт, але 
ще й максимально адаптується під 
вимоги оператора.

Міцна та надійна підйомна мачта
• Максимум безпеки та 

ефективне використання 
простору складу навіть на 
великій висоті.

• Висота підйому до 10,700 мм.
• Низький кліренс при великих 

значеннях висоти підйому.
• Надзвичайно тривалий термін 

служби завдяки 
холоднокатаним профілям 
підйомної мачти.

• Велика залишкова 
вантажопідйомність, зокрема 
на великій висоті підйому.

• Зменшення коливань рами 
при штабелюванні та 
розштабелюванні завдяки 
доступній в якості опції 
патентованій системі 
демпфування щогли.

Поставляється з літій-іонним 
акумулятором
• Високий коефіцієнт 

доступності завдяки 
надзвичайно швидкому 
заряджанню.

• Заміна акумулятора не 
потрібна.

• Економія коштів завдяки 
подовженому строку 
експлуатації та відсутності 
потреби у технічному 
обслуговуванні.

• Не потрібні спеціальні 
приміщення для заряджання 
та вентиляція, оскільки під час 
заряджання не виділяється газ.

Підвищений рівень безпеки
• Електричні гальма на всіх 

трьох колесах для надійного 
гальмування під час 
поперечного руху.

• Камера заднього виду (опція) 
для кращого огляду під час 
поперечного руху назад.

• Вільний огляд піднятого 
вантажу завдяки доступному в 
якості опції панорамному даху.

Різноманітні допоміжні системи 
та опції
• Система operationCONTROL 

постійно вимірює вагу вантажу 
і при наближенні до межі 
залишкової 
вантажопідйомності подає 
візуальний попереджувальний 
сигнал на дисплей оператора, 
а також звуковий сигнал.

• Система positionCONTROL із 
функцією Snap забезпечує 
просте та швидке 
штабелювання без 
додаткового натискання 
кнопок.

• liftNAVIGATION автоматично 
приймає завдання щодо 
штабелювання з системи 
керування складом.

• Надійне та ефективне 
штабелювання та 
розштабелювання завдяки 
розташованій на вилах камері 
та двигуну з ергономічним 
регулюванням.

4-дюймовий кольоровий дисплей
• Індикація напрямку руху та 

кута повороту коліс.
• Заряд акумулятора з 

індикатором часу роботи, що 
залишився.

• Три програми руху на вибір.
• Годинник і лічильник 

відпрацьованих мотогодин.
• Висота підйому (опція).
• Вага вантажу (опція).

Система керування всіма колесами
• П'ять програм керування для 

оптимального використання 
простору за натиском кнопки.

• «Паралельний рух», «рух по 
колу» та «Модифікований 
звичайний рух».

• Перемикати програму можна у 
будь-який момент під час руху.

• Максимальне дотримання 
траєкторії завдяки незалежному 
керуванню всіх трьох коліс.

Механізм позиціонування вил із 
подовженою спинкою вил (опція)
• Оптимальна адаптація до різної 

ширини вантажу для 
безпечного транспортування 
довгомірних вантажів.

• Просте регулювання 
натисканням кнопки.

• Ширина вил до 2060 мм.
• Інтегрована конструкція з 

невеликою довжиною шасі для 
роботи у вузьких проходах.

• Доступні три варіанти ширини 
шасі.

Важіль soloPILOT
• Важіль керування для активації 

всіх гідравлічних функцій, 
вибору напрямку руху та 
подання звукового сигналу.

• Усі робочі елементи знаходяться 
в полі зору й кожен із них 
відповідає тільки за одну 
функцію.

• Максимальний вантажообіг 
завдяки одночасному 
виконанню двох гідравлічних 
функцій (наприклад, підйом та 
зміщення).

• Зручне керування додатковим 
навісним обладнанням, 
наприклад, механізмом 
позиціювання вил (опція).

• Дуже точна робота завдяки 
чіткому керуванню всіма 
функціями.

• Зручна посадка завдяки м’якому 



Огляд
Слушне рішення для вашої області використання:

Прізвище Вантажопід
йомність/
навантаження

Висота підйому 
(макс.)

Швидкість руху 
без вантажу

Ширина робо
чого проходу 
(палета 
800x1200 
уздовж)

Швидкість під
йому без ван
тажу

ETV Q20 2000 кг 10700 мм 14 км/ч 2792 мм 0,64 м/сек

ETV Q25 2500 кг 10700 мм 14 км/ч 2872 мм 0,64 м/сек

ТОВ "Юнгхайнріх Ліфт Трак"
вул. Качалова, 5-Г 
03126, Київ, Україна 
тел. 044 583 1 583 
факс 044 583 1 584

info@jungheinrich.ua  
www.jungheinrich.ua

 

 

Німецькі виробничі потужності в 
Нордерштедті, Моосбурзі та 

Ландсберзі сертифіковані, так само як 
і наш центр оригінальних запчастин 

у Кальтенкірхені.

 

Підлогові підйомно-транспортні 
засоби Jungheinrich відповідають 
європейським вимогам безпеки.  
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