
Рух у будь-якому напрямку 
завдяки електронному 
управлінню усіма 
поворотними колесами

Чутливе управління завдяки 
важелю керування soloPILOT

Всі електродвигуни з 
технологією трифазного 
змінного струму

Jungheinrich curveCONTROL 
для оптимальної 
стабільності під час руху

Гідравлічний механізм 
позиціонування вил 
для обробки вантажу 
різної ширини (опція)

ETV Q20/Q25
Електричний багатохідний штабелер з висувною мачтою (2.000/2.500 кг)

Багатохідні штабелери з висувною мачтою Jungheinrich вико-
ристовуються скрізь, де необхідно транспортувати довгомір-
ні вантажі у вузьких проходах та піднімати на великі висоти. 
Електричне управління всіма колесами дозволяє транспорту-
вати вантажі довжиною до 8 м з особливою економією місця.

Для штабелера доступні п’ять програм руху: від модифікова-
ного звичайного руху до обертання на місці, поперечного та 
паралельного руху. У режимі руху «модифікований звичай-
ний рух» і без того невеликий радіус повороту ще більше 
скорочується за рахунок одночасного повороту вантажних 
коліс. Сюди додаються також переваги рульового управ-
ління з поворотом на 360°: мінімальний радіус повороту та 
максимально швидка зміна напрямку руху. Таким чином, ETV 
Q значно випереджає будь-який традиційний чотириходовий 
штабелер.

Нескладне, інтуїтивно зрозуміле управління за допомогою 
ергономічно розташованих елементів індикації/управління та 
чудовий огляд забезпечують надзвичайну легкість роботи. В 
той же час, допоміжні системи підвищують продуктивність:

• Jungheinrich Curve Control знижує максимальну швидкість
руху на поворотах залежно від кута повороту рульового
колеса.

• Системи зважування забезпечують контроль ваги одним
натиском кнопки.

• Демпфування коливань вантажопідйомної мачти, під час
штабелювання збільшує вантажообіг.

До високих показників продуктивності додається чудова 
економічність:
• Високі ходові /гідравлічні характеристики для обробки 

більшої кількості піддонів.
• Тривалий час роботи завдяки рекуперації енергії під час

гальмування та опускання вантажу.
• Мала потреба в ширині робочого проходу завдяки переві-

реному принципу висувної мачти.

Різноманітні опції та численні варіанти акумуляторів ємні-
стю від 620 до 930 А•год забезпечують адаптацію техніки до 
будь-яких умов експлуатації.
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Відстань від центру ваги «c» у мм

Варіанти стандартних вантажопідйомних мачт ETV Q20/Q25

Висота підйому
h3

Мінімальна висота 
мачти

h1

Вільний хід
h2

Максимальна 
висота мачти

h4

Нахил мачти впе-
ред/назад

α/β

Нахил вил вперед/
назад
α/β

(мм) (мм) (мм) (мм) (°) (°)

DZ 4250 2050 1320 4996 1/5 -

4700 2200 1470 5446 1/5 -

5000 2300 1570 5746 1/5 -

5300 2400 1670 6046 1/5 -

5600 2500 1770 6346 1/3 -

5900 2600 1870 6646 1/3 -

6050 2650 1920 6796 1/3 -

6200 2700 1970 6946 1/3 2/5

6500 2800 2070 7246 1/3 -

6800 2900 2170 7546 1/3 2/5

6950 2950 2220 7696 1/3 2/5

7400 3100 2370 8146 1/3 2/5

8000 3300 2570 8746 1/3 2/5

8420 3440 2710 9166 1/3 2/5

8720 3540 2810 9466 1/3 2/5

9110 3670 2940 9856 - 2/5

9620 3840 3110 10366 - 2/5

9950 3950 3220 10696 - 2/5

10220 4100 3370 10966 - 2/5

10520 4200 3470 11266 - 2/5

10700 4260 3530 11446 - 2/5



1) Із опцією рекуперативного опускання 14 кВт
2) Інші розміри акумулятора та підйомні мачти змінюють ці значення.
3) Залежно від підйомної мачти
4) Радіус повороту під час обертання на місці: 1230 мм
5) У напрямку вил 11,0/11,0 км/год

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: 04/2016
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1.1 Виробник (скорочена назва ) Jungheinrich

1.2 Позначення виробника ETV Q20 ETV Q25

1.3 Привод Електричний

1.4
Ручне управління, повідкове, стоячи, сидячи, комплектуваль-
ник

Сидячи

1.5 Вантажопідйомність/номінальне навантаження Q t 2 2,5

1.6 Відстань до центру ваги c мм 600

1.8 Відстань до вантажу x мм 4492) 5322)

1.8.1 Відстань до вантажу, раму висунуто вперед x1 мм 230

1.9 Відстань між осями коліс (колісна база) y мм 1.528 1.683

В
аг

а

2.1.1 Загальна маса вкл. акумулятор (див. рядок 6,5) кг 4.060 4.150

2.3 Навантаження на передню/задню вісь, без вантажу кг 2.310 / 1.750 2.490 / 1.660

2.4
Навантаження на передню/задню вісь, з вантажем з видвину-
тими вилами.

кг 670 / 5.390 600 / 6.050

2.5
Навантаження на передню/задню вісь, з вантажем із задвину-
тими вилами

кг 1.940 / 4.120 2.260 / 4.390
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а 3.1 Шини Вулколан®

3.2 Розмір шин, спереду мм Ø 343 x 140

3.3 Розмір шин, ззаду мм Ø 343 x 140

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

3.7 Ширина колії, задні колеса b11 мм 1.420
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4.1 Нахил мачти/каретки вил вперед/назад α/β ° 1/53)

4.2 Мінімальна висота мачти h1 мм 2.400

4.3 Вільний хід h2 мм 1.670

4.4 Висота підйому h3 мм 5.300

4.5 Максимальна висота мачти h4 мм 6.046

4.7 Висота захисного даху (кабіни) h6 мм 2.150

4.8 Висота сидіння/платформи оператора h7 мм 1.057

4.10 Висота колісних балок h8 мм 442

4.19 Загальна довжина l1 мм 2.4392) 2.5112)

4.20 Довжина зі спинкою вил l2 мм 1.2892) 1.3612)

4.21 Загальна ширина b1/b2 мм 1.760 / 1.270

4.22 Розміри вил s/e/l мм 50 / 140 / 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 356 / 737

4.26 Відстань між колісними балками b4 мм 940

4.28 зміщення мачти вперед l4 мм 6792) 7622)

4.32 Просвіт над підлогою посередині між осями m2 мм 95

4.32.1 Просвіт над підлогою у найнижчому місці mm 55

4.33
Ширина міжстелажного проходу, піддон 1000 × 1200 упо-
перек

Ast мм 2.7562) 2.854

4.34 Ширина міжстелажного проходу, піддон 800 × 1200 уздовж Ast мм 2.7922) 2.8722)

Діагональ транспортного засобу мм 2.277 2.432

4.35 Радіус розвороту Wa мм 1.7414) 1.8934)

4.37 Довжина за колісними балками l7 мм 1.957 2.112
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5.1 Швидкість руху з вантажем/без вантажу км/год 14 / 145)

5.2 Швидкість підйому з вантажем/без вантажу м/сек 0,32 / 0,6 0,3 / 0,6

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

5.4 Швидкість зміщення з вантажем/без вантажу м/сек 0,12 / 0,12

5.7 Підйом що долається з вантажем/без вантажу % 7 / 11 6 / 11

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

5.9 Час прискорення, з вантажем/без вантажу сек 4,6 / 4,3 5 / 4,4

5.10 Робоча гальмівна система електричне/гідравлічне
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я 6.1 Тяговий двигун, потужність S2 60 мін. кВт 6,9

6.2 Двигун підйому, потужність S3 15% кВт 10,01)

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

6.4 Напруга акумулятора/номінальна ємність K5 В/А-год 48 / 620

6.5 Вага акумулятора кг 995
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е

8.1 Тип управління приводом 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 опера-
тора

дБ (A) 70



Скористайтесь перевагами

Вантажопідйомні мачти 
Jungheinrich піднімають вантажі 
на велику висоту

Механізм позиціонування вил Ергономічне робоче місце soloPILOT

Міцна вантажопідйомна мачта
Вантажопідйомні мачти Jungheinrich 
гарантують максимальну безпеку та ви-
сокий коефіцієнт використання склад-
ського простору на великих висотах.
• Висота підйому до 10 700 мм.
• Мінімальний кліренс при великих

значеннях висоти підйому.
• Надзвичайно тривалий термін служби 

завдяки холоднокатаним профілям
підйомної мачти.

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

• Запатентована технологія демпфу-
вання коливань під час розкладання
мачти (опція).

• Відновлення енергії завдяки запатен-
тованій технології рекуперативного
опускання (опція).

Механізм позиціонування вил із 
подовженою спинкою вил (опція)
Оптимальна адаптація до різної шири-
ни вантажу для безпечного транспор-
тування 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.

Ергономічне місце оператора
Місце оператора забезпечує ідеальні 
робочі умови для досягнення найвищих 
показників продуктивності без перена-
вантаження.
• П’ять кнопок для простого та швид-

кого вибору програм руху.
• Комфортне сидіння з можливостями

регулювання для будь-якого операто-
ра (положення сидіння/спинка/маса
тіла).

• Різноманітні пристосування для збе-
рігання речей.

• Простора кабіна оператора.
• Трифазна система рульового управ-

ління всіма колесами з можливістю 
перемикання між режимами 180° і 
360°.

• Розташування педалей як в автомо-
білі.

Важіль soloPILOT
Важіль керування для активації всіх 
гідравлічних функцій, а також для 
вибору напрямку руху та користування 

звуковим сигналом.
• Усі робочі елементи знаходяться в

полі зору, і кожен із них відповідає
тільки за одну функцію.

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

• Важіль soloPILOT також дозволяє
зі зручністю керувати додатковим 
навісним обладнанням, наприклад
механізмом позиціонування вил
(опція).

• Дуже точна робота завдяки чіткому
керуванню всіма функціями.

• Зручна посадка завдяки м’якому
підлокітнику.

• multiPILOT пропонується як опція.

Контрастний кольоровий дисплей
• Індикація напрямку руху та кута пово-

роту коліс.
• Заряд акумулятора з індикатором

часу роботи, що залишився.
• Три програми руху з можливістю 

налаштування для індивідуальної
адаптації до конкретного випадку.

• Годинник і лічильник годин роботи.
• Висота підйому (опція).
• Вага вантажу (опція).
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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


