
Економія простору 
завдяки технології 
висувної вперед мачти

Максимальний вантажообіг 
при мінімальному 
споживанні енергії

Просторе місце оператора

Чутливе управління під 
час руху та підйому

Допоміжні системи 
для налаштування 
відповідно до потреб

ETV 110/112
Електричний штабелер із висувною підйомною мачтою (1.000/1.200 кг)

Компактна конструкція, високі показники продуктивності, 
інноваційні технології та оптимальні з точки зору ергоно-
міки умови роботи. Це сильні сторони наших штабелерів 
із висувною мачтою ETV 110/112. Немає  значення де вони 
працюють: в стелажах для піддонів, прохідних або глибинних 
стелажах. Або йдеться про надзвичайно вузькі місця чи малі 
висоти проїзду. Або про роботу в одну зміну чи в кілька змін: 
штабелери з висувною мачтою 110/112 пропонують ідеальне 
рішення для будь-яких умов експлуатації. 

Основні переваги 
• Економія місця завдяки роботі в умовах вузьких міжстелаж-

них проходів від 2664мм. Завдяки вузьким колісним балкам
штабелери ETV 110/112 здатні розміщувати європіддони
вздовж вил, не дивлячись на те, що габаритна ширина 
штабелера складає всього 1120мм. Це дозволяє зручно
працювати у місцях з двостороннім рухом  у блочних або
глибинних стелажах.

• Більший вантажообіг з одночасним зменшенням споживан-
ня енергії завдяки найсучаснішим технологіям приводу та
управління.

• Підвищена ергономіка та новітні технології сприяють підви-
щенню працездатності оператора: завдяки великій кількості
вільного місця та чудовому огляду як під час руху, так і під
час штабелювання та розвантаження вантажу зі стелажів;
завдяки розташуванню педалей ходу аналогічно до авто-
мобіля; Система Curve Control — автоматичне зниження
швидкості руху на поворотах.

• Рульове управління з поворотом на 180° і 360°: для мож-
ливості вибору між мінімальним радіусом розвороту та
найшвидшим зміненням напрямку руху.

• Важіль управління SOLO-PILOT: для точного штабелювання
навіть на великій висоті.

• Конфігурація, що відповідає індивідуальним потребам:
великий каталог опцій, що містить різноманітні допоміжні
системи та варіанти акумуляторів ємністю 310–620 А·год, 
забезпечує пристосування до будь-яких умов експлуатації.



ETV 110/112
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Варіанти стандартних вантажопідйомних мачт ETV 110/112

Висота підйому
h3

Мінімальна висота 
мачти

h1

Вільний хід
h2

Максимальна висота 
мачти

h4

Нахил мачти вперед/
назад
α/β

(мм) (мм) (мм) (мм) (°)

Трисекційна мачта DZ 4550 2050 1408 5192 1/3

5000 2200 1558 5642 1/3

5240 2280 1638 5882 1/3

5300 2300 1658 5942 1/3

5600 2400 1758 6242 1/3

5900 2500 1858 6542 1/3

6200 2600 1958 6842 1/3

6500 2700 2058 7142 0.5/2

6800 2800 2158 7442 0.5/2

7100 2900 2258 7742 0.5/2



1) Із кожухом опорного колеса: + 30 мм
2) Інші розміри акумулятора та підйомні мачти змінюють ці значення.
3) Залежно від підйомної мачти

У цьому технічному паспорті, відповідно до директиви VDI 2198, наведено технічні характеристики пристрою  у базовому виконанні. У разі використання інших шин, під-
йомних мачт, додаткового оснащення тощо значення можуть відрізнятися.

Технічні характеристики згідно з VDI 2198
Станом на: 05/2014
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1.1 Виробник (скорочена назва ) Jungheinrich

1.2 Позначення виробника ETV 110 ETV 112

1.3 Привод Електричний

1.4 Ручне управління, повідкове, стоячи, сидячи, комплектувальник Сидячи

1.5 Вантажопідйомність/номінальне навантаження Q t 1 1,2

1.6 Відстань до центру ваги c мм 600

1.8 Відстань до вантажу x мм 3392) 4242)

1.8.1 Відстань до вантажу, раму висунуто вперед x1 мм 170

1.9 Відстань між осями коліс (колісна база) y мм 1.300 1.385

В
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а

2.1.1 Загальна маса вкл. акумулятор (див. рядок 6,5) кг 2.560 2.580

2.3 Навантаження на передню/задню вісь, без вантажу кг 1.587 / 973 1.587 / 993

2.4
Навантаження на передню/задню вісь, з вантажем з видвинути-
ми вилами.

кг 634 / 2.926 516 / 3.264

2.5
Навантаження на передню/задню вісь, з вантажем із задвинути-
ми вилами

кг 1.282 / 2.278 1.361 / 2.419
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а 3.1 Шини Вулколан®

3.2 Розмір шин, спереду мм Ø 343 x 114

3.3 Розмір шин, ззаду мм Ø 230 x 85

3.5 Кількість передніх/задніх коліс (=ведучі) 1x / 2

3.7 Ширина колії, задні колеса b11 мм 993
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4.1 Нахил мачти/каретки вил вперед/назад α/β ° 1/33)

4.2 Мінімальна висота мачти h1 мм 2.300

4.3 Вільний хід h2 мм 1.658

4.4 Висота підйому h3 мм 5.300

4.5 Максимальна висота мачти h4 мм 5.942

4.7 Висота захисного даху (кабіни) h6 мм 2.190

4.8 Висота сидіння/платформи оператора h7 мм 960

4.10 Висота колісних балок h8 мм 2651)

4.19 Загальна довжина l1 мм 2.3212)

4.20 Довжина зі спинкою вил l2 мм 1.1742)

4.21 Загальна ширина b1/b2 мм 1.120 / 1.120

4.22 Розміри вил s/e/l мм 40 / 80 / 1.150

4.23 Кріплення вил ISO 2328, клас/тип A, B 2B

4.24 Ширина каретки вил b3 мм 800

4.25 Відстань між зовнішніми сторонами вил b5 мм 296 / 677

4.26 Відстань між колісними балками b4 мм 900

4.28 зміщення мачти вперед l4 мм 5092) 5942)

4.32 Просвіт над підлогою посередині між осями m2 мм 80

4.32.1 Просвіт над підлогою у найнижчому місці mm 30

4.33 Ширина міжстелажного проходу, піддон 1000 × 1200 упоперек Ast мм 2.6082) 2.6272)

4.34 Ширина міжстелажного проходу, піддон 800 × 1200 уздовж Ast мм 2.6642) 2.6682)

4.35 Радіус розвороту Wa мм 1.515 1.595

4.37 Довжина за колісними балками l7 мм 1.640 1.725
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5.1 Швидкість руху з вантажем/без вантажу км/год 11

5.2 Швидкість підйому з вантажем/без вантажу м/сек 0,48 / 0,7 0,43 / 0,7

5.3 Швидкість опускання з вантажем/без вантажу м/сек 0,5 / 0,5

5.4 Швидкість зміщення з вантажем/без вантажу м/сек 0,2 / 0,2

5.7 Підйом що долається з вантажем/без вантажу % 7 / 10

5.8 Макс. Підйом що долається з вантажем/без вантажу % 10 / 15

5.9 Час прискорення, з вантажем/без вантажу сек 5,1 / 4,8

5.10 Робоча гальмівна система електрична
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я 6.1 Тяговий двигун, потужність S2 60 мін. кВт 4,5

6.2 Двигун підйому, потужність S3 15% кВт 11,5

6.3 Акумулятор відповідно до DIN 43531/35/36 A, B, C, ні DIN 43531 - B

6.4 Напруга акумулятора/номінальна ємність K5 В/А-год 48 / 280

6.5 Вага акумулятора кг 556

6.6 Споживання енергії за циклом VDI
кВгод/

год
2,6 2,9

6.7 Вантажообіг т/год 44 53

6.8 Споживання енергії при макс. вантажообігу
кВгод/

год
2,7 2,9
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8.1 Тип управління приводом Імпульсний/Mosfet AC

8.2 Робочий тиск для навісного обладнання бар 150

8.3 Витрата масла для навісного обладнання л/хв 20

8.4 Рівень шуму відповідно до EN 12053, на рівні голови оператора дБ (A) 68



Скористайтесь перевагами

Компактна конструкція SOLO-PILOT Відсіки для зберігання речей Ергономічне робоче місце

Є можливість вибору ширини шасі
Правильна ширина шасі для відповідно-
го використання:
• Зовнішня ширина ETV 110/112

становить 1120 мм, що є ідеальним
для глибинних стелажів і блочного
складування.

• При цьому захват європіддона у поз-
довжньому напрямку між колісними
балками є так само можливим, як і в
разі використання штабелера з біль-
шою шириною шасі.

Ергономічне робоче місце
• Робоче місце оператора забезпечує

ідеальні умови для продуктивної 
праці без перенапруження.

• Панорамний захисний дах для вільно-
го огляду на вантаж  під час підйому.

• Сидіння з тканинною оббивкою з
можливістю індивідуального регулю-
вання.

• Численні засоби для зберігання
речей.

• Всі основні елементи управління
сконцентровані в одному місці.

• Простора кабіна для високих водіїв.
• Електричний підсилювач керма

(перемикається з 180 на 360), зручно
розташоване кермо.

• Автомобільне розташування педалей.

Важіль управління SOLO-PILOT
Центральний важіль для управління 
всіма функціями гідравлічної системи, 

реверсуванням та звуковим сигналом.
• Всі робочі елементи знаходяться в

полі зору і кожен з них відповідає
тільки за одну функцію.

• Зміна напрямку руху здійснюється за
допомогою перемикача.

• Точна, з точністю до міліметра ро-
бота завдяки чутливому управлінню
всіма функціями.

• Широкий асортимент додаткових 
опцій, таких як: позиціонер вил
(опція), зручна робота з важелем
управління SOLO-PILOT.

Центральний дисплей 
Всі найголовніші експлуатаційні данні 
відображаються на високоякісному РК 
дисплеї.
• Індикація напрямку руху та кута пово-

роту коліс.
• Індикатор акумуляторного заряду

та часу що залишився до наступної
підзарядки.

• Три програми руху що настроюються 
відповідно до портеб.

• Годинник та відпрацьовані мотого-
дини.

• Висота підйому (опція).
• Вага вантажу (опція).
• Залишкова вантажопідйомність

(опція).

Міцна підйомна мачта
Конструкція підйомної мачти забез-
печує безпечну роботу та оптимальне 

використання складського простору, 
навіть при максимальних робочих 
висотах. Основні переваги:
• Чудова видимість вантажу.
• Вбудований механізм бічного змі-

щення.
• Мінімальні значення висоти проїз-

ду при великих значеннях висоти 
підйому.

• Надзвичайно тривалий термін служби 
завдяки використанню високоякісних
матеріалів.

• Велика залишкова вантажопідйом-
ність, зокрема на великій висоті
підйому.

• Трисекційні підйомні мачти з висотою
підйому до 7100мм і нахилом мачти.

Допоміжні системи (опція)
• Position Control із функцією SNAP для

простого та швидкого штабелювання
без додаткового натискання кнопок.

• Камера на вилах з монітором, що
ергономічно налаштовується. Для
особливо безпечного завантаження
та розвантаження вантажу в стелажі.

• Контроль ваги натисканням кнопки
для впевненості що немає переви-
щення залишкової вантажопідйом-
ності. Після натискання кнопки на
дисплеї оператора відображається
вага вантажу (допуск 50кг).

T
_

E
T

V
 1

10
/1

12
_

0
2

2
0

16
_

u
k_

U
A

_
0

0
0

ТОВ "ТГ"СТАЛКЕР"
м.Дніпро
проспект О. Поля 46а
+38 (099) 650 0 450
+38 (098) 650 0 450
+38 (073) 650 0 450
info@stalker.com.ua
stalker.com.ua

Підлогові підйомно-
транспортні засоби 

Jungheinrich відповідають 
європейським 

вимогам безпеки.

Заводи, центри збуту і 
сервіс Jungheinrich у Європі 

ISO 9001/ ISO 14001


