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и перфектната комуникация между всички вложени 
технически компоненти, които са проектирани и произведени 
самостоятелно от Jungheinrich. По-компактната литиево-
йонна батерия увеличава освен това и мястото за водача 
в кабината, както и видимостта върху лапите и товара. 
Товароподемността на тези повдигачи е 1 600 кг., а височината 
на повдигане от 4 550 до 10 700 мм.

Jungheinrich ETV 318 / 320 / 325 и ETM 325
Високостелажните електро-ретраци от 3-та серия са идеални 
за повдигане на тежки товари на особено големи височини. 
Те са с товароподемност от 1 800 до 2 500 кг. и височина на 
повдигане от 4 250 до 13 000 мм.

Jungheinrich ETV C16 / C20

Ретраци от С-серията са специализирани за комбинирана 
вътрешна и външна употреба при различни настилки и 
неравности благодарение на супереластичните гуми и 
увеличения клирънс/просвет между машината и настилката. 
Те са с товароподемност от 1 600 и 2 000 кг. и височина на 
повдигане от 4 250 до 7 400 мм.

Jungheinrich ETV Q20 / Q25
Високостелажните 
повдигачи от Q-серията 
се движат четирипътно 
и многопосочно и са 
специализирани за 
превоза на дълги и 
нестандартни товари в 
тесни коридори. Те са с 
товароподемност от 2 
000 и 2 500 кг. и височина 
на повдигане от 4 250 до 
10 700 мм.
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JUNGHEINRICH RETRAK®
През далечната 1956 г. лично основателя на днешната 
Jungheinrich AG - Dr. Friedrich Jungheinrich разработва 
и патентова първия в света Retrak® повдигач. При тази 
революционна система вилиците се прибират към кабината 
след поемане на товара, което съкращава размерите на 
повдигача и позволява по-сигурно пренасяне на товара. 
Тези машини са особено подходящи за високи стелажи, 
тясни коридори и дълги товари. Компактни, ергономични и 
иновативни ретраците предлагат оптимални условия за бърза 
и ефективна работа.

Jungheinrich ETV 110 / 112
Високостелажните електро-ретраци от 1-ва серия са с 
компактно шаси и особено подходящи за за тесни коридори. 
Те са с товароподемност от 1 000 и 1 200 кг. и височина на 
повдигане от 4 550 до 7 100 мм.

Jungheinrich ETV 214 / 216 и ETM 214 / 216
Електро-ретраците от 2-ра серия са оптималния избор за 
максимален товарооборот при минимален разход на енергия. 
Ретраците тип ЕТМ са с по-тясно шаси за тесни коридори.
Те са с товароподемност от 1 400 и 1  600 кг. и височина на 
повдигане от 4 550 до 10 700 мм.

Jungheinrich ETV 216i
Това е първия ретрак на Jungheinrich, който е конципиран 
изцяло на основа на литиево-йонната технолохия. За разлика 
от оловно-киселинните и геловите батерии литиево-йонните 
батерии са по-мощни, по-издръжливи, по-сигурни и не на 
последно място - не изискват никаква подръжка. Тайната 
на успеха на този повдигач е в интелигентния синхрон 


