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Ретраците  
на Jungheinrich

Системата Reachtrack® е патентована и разработена от 
самия доктор Jungheinrich. Всеки трети ретрак по света 
е произверден от Jungheinrich. След поемане на товара 
вилиците се прибират към кабината, което съкращава 
размерите на повдигача и позволява по-сигурно прена-
сяне на товара.
Компактни, ергономични и иновативни ретраците пред-
лагат оптимални условия за бърза и ефективна работа. 

Първа серия (ETV 110/ 112) се характеризира с компакт-
ното си шаси с ширина 1 120 mm, подходящо за тесни 
коридори до 2 494 mm. Товароподемността е 1 съот-
ветно 1,2 тона, а висичината на повдигане достига 7 100 
mm.
Втора серия (ETV 214/ 216) позволява максимален обем 
на работа при минимален разход на енергия. Подхо-
дящи за коридори с минимален размер 2 569 mm и 

Водещият германски производител на складова и логистична подемна техника 
Jungheinrich представя серията ретраци ETV 1/2/3 с товароподемност от 1 до 2,5 тона. 
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съответно 2 589 mm, с товароподемност 1,4 и 1,6 тона, 
височината на повдигане достига 10 700 mm.
Трета серия (ETV 318/ 320/ 325)повдига най-тежки това-
ри на голяма височина при коридори с минимални раз-
мери 2 605/2 625/2 742 mm, товароподемност 1,8/2/2,5 
тона и максимална височина на повдигане до 13 000 mm.
Системата Curve CONTROL намалява автоматично ско-
ростта при влизане в завои – според силата на завър-
тане на волана, което дава максимална сигурност при 
оптимална работа.
Ергономичният кокпит и регулируемата управляваща 
конзола позволяват на кариста да се чувства комфортно 

и удобно дори при продължително седене. Пултът за 
управление solo PILOT осигурява интуитивно и лесно 
боравене с машината, което позволява бързо извършва-
не на дейностите с нея.
Оптимизираната енергийна концепция позволява на 
машината да работи две смени с едно зареждане на 
стандартната батерия – това спестява време и разходи.

Материалът ни е предоставен от г-н Валери Петрунов 
– търговски и маркетингов дирек¬тор на „Готи Петру-
нов“ ООД, представи¬тел на ЮНГХАЙНРИХ за България, 
Албания и Косово.


